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ATA DA SEXTA REUNIÃO ORDINARIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE
SAÚDE DE INDAIATUBA REALIZADA EM 26 DE AGOSTO DE 2020.
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Aos vinte e seis dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte foi realizada
no Faculdade Unimax – Sala Educar 02, a partir das quatorze horas, a Sexta
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 Presidente do Conselho Municipal de Saúde, Srº Rogerio Gottardi,
deu início à reunião agradecendo a presença de todos, convidando a mim, Anny
Caroline, relatora a lavrar a presente ata. 2) Deliberação da Ata da 5° Reunião
Ordinária. O presidente do Conselho Municipal de Saúde Srº Rogerio Gottardi
inicia perguntando se todos os conselheiros receberam a ata e se há alguma
observação pertinente a ser feita, como não houve uma observação a ata foi
colocada em deliberação, sendo aprovada por todos os conselheiros com direito
a voto. 03) Homologação de Conselheiro. O Conselheiro Srº Luiz Medeiros
inicia dizendo que foi encaminhado para o Conselho o processo 18059/2020 da
entidade Paroquia Santo Antônio onde o referido processo encaminha a
substituição da Conselheira Edilena Maria Alves dos Santos que será substituída
pelo Srº Claudi Fonseca dos Santos que passa a ser conselheiro titular até o
termino deste mandato. 04) Apresentação e Deliberação do custeio para
leitos covid. Srº Fabricio Franzolini apresenta o balanço do covid, diz ainda que
no início da pandemia foram utilizados R$ 713.129,00 de recursos do orçamento,
R$ 1.913.215 recursos municipais que foram transferidos da Câmara Municipal
e do Pro Memoria para ajuda no início da pandemia, R$ 2.089.242 de recursos
estaduais e R$ 14.526.687 de Recursos Federais, Srº Fabricio Franzolini diz que
todas as despesas foram empenhadas, diz ainda que os recursos estadual,
municipal e o orçamento foram gastos em seu valor total e o recurso federal foi
gasto R$ 11.005.599 e tem o saldo atual de R$ 3.521.087. Srº Fabricio Franzolini
apresenta os custos dos leitos onde os 10 Leitos Uti no Hospital Dia tem o custo
diário de R$ 1.136,00 (cada) e o valor mensal de custeio é de R$ 340.890,00, o
custeio dos 24 Leitos de UTI Covid tem o custo diário de R$ 1.380,00 (cada) e o
custo mensal de R$ 993.859,00 e os 48 Leitos de Enfermaria tem o custo diário
de R$ 464,00 (cada) e R$ 667.670,00 mensal, totalizando R$ 2.002.420,00 por
mês para o custeio desses referidos leitos. Srº Fabricio Franzolini apresenta a
taxa de ocupação dos leitos durante o período de maio a agosto, na UTI HD no
mês de maio teve 69,29%, junho 81,67%, julho 62,58%, agosto 70,36%, tendo a
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média de 70,36%. Na Clínica COVID (PN) no mês de maio teve 94,64%, junho
57,65%, julho 79,70%, agosto 63,02%, tendo a média de 71,09% e na UTI Covid
RUE (OS) no mês de maio teve 44,84%, junho 83,64%, julho 84,68%, agosto
86,28%, tendo a média de 76,69% de taxa de ocupação. Srº Fabricio Franzolini
apresenta o planejamento do custo de leitos antes da pandemia e durante a
pandemia, explica ainda que houve um aumento de 37% devido vários materiais
aumentarem o preço durante a pandemia, portanto, o custo de Leito Uti no
Hospital Dia era de R$ 1.136,00 e na execução é de R$ 1.567,00, na Covid
Clinica (PN) o planejamento era de R$ 464,00 e na execução foi de R$ 640,00 e
na COVID UTI Rue (PS) o planejamento era de R$ 1.380,00 e a execução foi de
R$ 1.904,00. Srº Fabricio Franzolini conclui dizendo que o valor total é de R$
6.007.660,00 dividido em 3 parcelas de setembro a novembro no valor mensal
de R$ 2.002.420,00. O Conselheiro Srº Luiz Wolf pergunta ao Srº Fabricio
Franzolini se o pagamento no qual foi apresentado no dia de hoje será outro
pagamento ou irá somar com o pagamento no qual foi deliberado a uns meses
atrás, Srº Fabricio Franzolini responde dizendo que o pagamento da deliberação
anterior já foi repassado para o HAOC e esse é um novo pagamento caso seja
deliberado, o Conselheiro Srº Luiz Wolf diz já existe uma contratualização para
o ano com o HAOC, o conselheiro pergunta se essa deliberação é uma segunda
contratualização COVID, Srª Luciana Mori responde que está no 4° termo aditivo,
diz ainda que tem o convenio mãe onde tem vários processos de trabalho
contratualizados, tais como: cirurgias, exames, leitos não covid, e etc. O Covid
foi um aditivo com o custeio de 2 milhões mês, e no ultimo foi contratualizado
para os meses junho, julho e agosto, e para manter a estrutura de 48 leitos de
enfermaria, 24 leitos de UTI e 10 Leitos no HD é necessário manter o custeio de
2 milhões mês para que continue funcionando. O Conselheiro Srº Luiz Wolf
pergunta a respeito da convenio “mãe” onde teve a suspensão de exames,
cirurgias e etc, o Conselheiro Drº Barroca responde dizendo que o convenio
continua paralelo ao covid, Srº Fabricio Franzolini diz que o convenio mãe diz
que o repasse que é feito mensal para a realização dos referidos serviços está
suspenso e isso gerou conta corrente, diz ainda esse saldo está sendo
monitorado e será usado futuramente. Srª Luciana Mori explica que é repassado
para o HAOC um valor fixo que contempla tudo que está contratualizado, diz
ainda que no período de pandemia foi interrompido algumas cirurgias eletivas,
mas que o valor continua sendo repassado pois não é contra prestacional, diz
ainda que tudo que sobra do repasse é transferido para conta corrente que será
devolvido em serviço em algum momento, informa ainda que a verba destinada
ao covid que vem em instancia estadual e federal será feita uma prestação de
contas diferente da verba municipal. Após a apresentação o Presidente do
Conselho Srº Rogerio Gottardi encaminha para a deliberação o custeio para
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leitos covid no valor total de R$ 6.007.660,00 sendo divididos em 3 parcelas
(setembro, outubro e novembro) no valor de R$ 2.002.420,00 mensais, sendo
aprovado por todos os conselheiros. 05) Apresentação e Deliberação 2°
Mutirão de Exames. Srº Fabricio Franzolini inicia a apresentação dizendo que
agora existe uma estrutura para ser realizada no hospital, diz ainda que existe
alguns exames que não estão no convenio “mãe” e surgiram demandas desses
exames onde não estava contratualizado tanto no convenio quanto no primeiro
mutirão, Srº Fabricio Franzolini diz ainda que os exames Mamografia Bilateral,
Potencial Evocado Auditivo (BERA), Ressonância com Sedação, Ressonância
Gerais, Ressonância com Contraste, Teste de Processamento Auditivo,
Tomografia Geral, Tomografia com Contraste, Tomografia com Sedação,
Ultrassonografia com Doppler Colorido de Vasos, Ultrassonografias Gerais,
CPRE e RX Contrastados que será realizado no período de 12 meses, Srº
Fabricio Franzolini relembra que ainda temos o 1° mutirão ativo porem por conta
da pandemia tinha sido suspenso, mas já foi comunicado a central de regulação
para que volte a agendar esses exames para terminar o 1° mutirão. Srº Fabricio
Franzolini diz que terá o custo de R$ 297.176,00 mensal, com o total de R$
3.566.112,00 no período de 12 meses, informa ainda que só paga o que é
realizado. Após a apresentação o Presidente do Conselho Srº Rogerio Gottardi
encaminha para a deliberação o 2° mutirão de exames no valor total de R$
3.566.112,00 divididos em 12 parcelas de R$ 297.176,00, sendo aprovado por
todos. 06) Apresentação do Custeio da Hemodiálise. Srº Fabricio Franzolini
diz que quando foi feito o convenio com o HAOC existia uma portaria CIB – 52
de 7 de Outubro de 2014 onde estabelecia o valor de R$ 197.828,15 para a
realização da Hemodiálise, e era repassado um valor de acordo com a produção
do HAOC, em maio de 2016 teve uma portaria 1.124 onde acresceu o teto para
R$ 228.036,69 por ano, em novembro de 2018 surgiu uma portaria (3.603) onde
autoriza o pagamento em sua totalidade, ou seja, se caso o município produzisse
R$ 300.000,00 em hemodiálise, seria repassado o valor produzido pelo
município, Srº Fabricio Franzolini diz que em cima da Portaria 3.603 foi
aumentado o número de cadeiras para a realização da Hemodiálise, Srº Fabricio
diz que em Maio de 2020 surgiu a Portaria 1.124 onde limita o valor do teto na
média dos últimos 12 meses e fixou o teto do município de Indaiatuba em R$
228.036,69 e o HAOC produzia em torno de R$ 299.993,93, e iria repassar para
o HAOC o valor de R$ 60.000,00 mensais para cobrir o custeio, porém como a
portaria diz que será após 120 dias a começar por março, e em julho foi revogado
essa portaria e será custeado a produção total. 07) Apresentação e
Deliberação Interface da Oncologia do Hospital com a Rede. Srº Fabricio
inicia a apresentação dizendo que dentro do convenio do HAOC tem um valor
que é repassado para a oncologia, é um valor que está no roll de ações, o valor
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atual é de R$ 16.138,06 mensais que equivale a 30 horas de atendimento
ambulatorial, 6
horas de atendimento
domiciliar de pacientes
oncológicos/cuidados paliativos e 8 horas de cirurgias oncológicas, totalizando
44 horas, com o centro integrado estaremos ampliando esse atendimento e foi
feito um reajuste com a estrutura, portanto, o valor atual será de R$ 22.500,00
mensais, 24 horas de atendimento ambulatorial no Centro Integrado Oncológico,
8 horas de atendimento domiciliar de paciente oncológicos/cuidados paliativos,
8 horas de Cirurgias Oncológicas, 20 horas em regime de plantão e
disponibilidade para Inter consultas para interface Hospital x Rede, totalizando
60 horas de atendimento, portanto terá uma alteração de R$ 6.362,00 até o
termino da vigência do convênio 209/19. Por fim o Srº Fabricio apresenta uma
tabela onde mostra o total de recursos que será necessário para as deliberações
realizadas no dia de hoje, sendo o total de R$ 7.221.441,00, com o saldo
disponível de R$ 3.521.000,00, saldo previsto pela portaria 1.666 no valor de R$
2.593.000,00, e a última parcela da portaria 173 no valor de R$ 551.112,00, e
ainda é necessária uma suplementação do município de R$ 556.299,00, se
executar conforme o quadro da apresentação. Após a apresentação Srº Rogerio
Gottardi encaminha para a deliberação o custeio da Interface da Oncologia do
Hospital com a Rede no valor de R$ 6.362,00, sendo aprovado por todos. 08)
Extra Pauta: 09) Informes: O Conselheiro Srº Luiz Medeiros lê a declaração de
afastamento da conselheira Srª Vera Gois que irá se licenciar devido as eleições
e informa ainda que a mesma recomposta ao conselho caso não seja eleita. Srº
Luiz Medeiros relembra o questionamento feito pela Conselheira Srª Vera Gois
na última reunião ordinária e lê os esclarecimentos que foram solicitados
conforme memorando. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, o
Presidente do Conselho Municipal de Saúde Sr° Rogerio Gottardi, deu-se por
encerrada a reunião.

26 de Agosto de 2020

Rogerio Gottardi de Moraes
Presidente do Conselho Municipal de Saúde
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Luiz Carlos Medeiros
Secretário Geral do Conselho Municipal de Saúde

Anny Caroline Paiva
Secretaria/Relatora do Conselho Municipal de Saúde
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