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           REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE 

Via Aplicativo Zoom no dia 04 de junho de 2020 

Ao dia quatro de junho de dois mil e vinte, às quatorze horas, na 

Secretaria de Saúde de Jahu, localizada na Avenida das Nações 520, 

foi realizada a reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde de 

Jahu por vídeo-conferência, aplicativo Zoom. Sr. Moacir Conte deu as 

boas vindas a todos e explicou que a data da reunião mensal foi 

adiantada devido a necessidade de enviar ao Tribunal de Contas da 

União o parecer do Conselho Municipal de Saúde relativo a Prestação 

de Contas do 1º Quadrimestre de dois mil e vinte. Sra. Márcia 

Aparecida Nassif agradeceu a presença de todos e relatou que a 

Secretaria de Saúde está se programando para retornar com alguns 

setores e atividades que estavam suspensas, como realização de exames 

de eletrocardiograma, cartão SUS, mamografia, farmácia judicial, PAD, 

transporte intermunicipal, vigilância sanitária, atendimento 

odontológico, com muita cautela e sob orientações da Vigilância 

Epidemiológica, porque, além do covid19, os outros acometimentos e 

patologias continuam atingir a população e é necessário oferecer 

estes serviços pelo SUS aos que precisam de atendimento. Citou as 

providências que a Secretaria de Saúde adotou: bloqueios sanitários 

no feriado; estão sendo entregues no presente dia numa média de duas 

mil e quinhentas máscaras de tecido nos bairros de Distrito de 

Potunduva e Olaria e desde o dia um do mês, mais de um mil e quinhentas 

máscaras de tecido e informes educativos a população nos pontos 

centrais do município; foi reforçada a distribuição de EPIs aos 

funcionários e treinamento aos mesmos; aquisição de testes rápidos 

para a população sintomática de zero a 59 anos que não está 

contemplada na portaria do Ministério da Saúde (sendo estes 

profissionais de saúde, seguranças, e acima de sessenta anos e com 

comorbidades, bem como, contatos com este grupo). Paciente 

assintomático pode ocasionar resultados de falso-negativo. Os testes 

de PCR, que são destinados ao Laboratório Lutz estão com prazos de 

entrega de resultados com uma agilidade maior. A Secretaria de Saúde 

está realizando todas as recomendações necessárias para combater a 
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epidemia do covid19. Infelizmente parte da população não está 

seguindo as orientações do uso de máscaras em ambientes e não 

estão tomando medidas de distanciamento social. A Secretaria de Saúde 

está realizando todas as ações necessárias para preservar seus 

funcionários, profissionais de saúde e a população. Aberta a 

questionamentos, passou a palavra para Sr. Moacir Conte que propôs a 

leitura da ATA. Sra. Flavia Aparecida Paterno Martins da Costa 

ressaltou que enviou a Ata antecipadamente por e-mail a todos os 

membros presentes na reunião anterior para pré-leitura, sugestões e 

correções. Todos os membros concordaram. ATA APROVADA. Sra Márcia 

Aparecida Nassif explicou que o município, através de recurso 

financeiro de Emenda Parlamentar, adquiriu duas ambulâncias do tipo 

A, uma para Distrito de Potunduva e outra para Central de Ambulâncias. 

Apresentou, para Deliberação e Aprovação nº 94/2020 do CMS, a 

readequação da Mudança da finalidade da UPA (Unidade de Pronto 

Atendimento) para um Ambulatório de Unidade de Saúde que funcionará 

das 7:00 as 17:00 horas que já está em fase de finalização para 

inauguração. Comentou sobre o pedido para contratação de 

pneumologista, cardiologista, reumatologista ao quadro de 

profissionais da rede pública. Foi solicitado junto a Prefeitura, 

àqueles profissionais concursados e homologados para serem 

convocados. Até o dia três de junho, os dados de covid19 eram 25 

suspeitos, 497 casos descartados, 224 confirmados, 06 óbitos 

confirmados no município de Jahu e 09 óbitos de moradores que não são 

do município de Jahu, 161 casos curados. Os pacientes em quarentena, 

sob suspeita ou confirmados, estão sob monitoramento da Vigilância 

Epidemiológica, Polícia Militar, e recebendo o atendimento por 

Telemedicina, sendo enviadas duas vezes ao dia as orientações e ações. 

A vigilância Epidemiológica está de plantão diário e aos feriados e 

finais de semana para atender a população que estiver com dúvidas em 

relação ao covid19. Disponibilizou-se para caso algum membro do CMS 

tiver interesse em verificar os informes enviados aos pacientes. Sr. 

Moacir Conte relembrou que a Campanha de Vacinação da Gripe foi 

prorrogada até 30 (trinta) de junho, comunicada através da Vigilância 

Epidemiológica da Secretaria de Saúde. Sra. Leila Aparecida Garcia 
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Rossi, da Vigilância Epidemiológica, comentou que estão 

acompanhando diariamente todos os casos suspeitos e confirmados, 

bem como familiares; de acordo com protocolo do Ministério da Saúde, 

os profissionais da saúde, da segurança e familiares com sintomas 

gripais têm a possibilidade de fazer o teste para diagnóstico de 

covid19. Notou-se que está diminuindo a incidência de casos por 

profissionais de saúde, porém está disseminando para a população;   

importante ressaltar as orientações de uso de máscara e 

distanciamento social e evitar aglomerações. Sra. Edna Alves relatou 

que através da Federação e do Estadual, o Sindicato de Saúde 

protocolou um documento na Vigilância Epidemiológica, Secretaria de 

Saúde e todos os hospitais de Jaú e região para que o Governo Estadual 

envie mais testes rápidos para a população toda; Fundação Amaral 

Carvalho já está realizando testes em todos os profissionais da saúde 

sintomáticos e e setores, diminuindo o número de profissionais 

afastados e contaminados. Foi passada a palavra para o Sr. Gilson  

Augusto Scatimburgo iniciar a audiência da Prestação de Contas do 1° 

quadrimestre. ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA REFERENTE AO DEMONSTRATIVO DE 

AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS DO 1° QUADRIMESTRE DE 2020, QUE 

CORRESPONDE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO , MARÇO E ABRIL, EM 

CUMPRIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAHU, 

E, EM OBEDIÊNCIA À LEI COMPLEMENTAR N° 101/2000, DE 04 DE MAIO DE 

2000, ATENDENDO AINDA, AO DISPOSTO NO PARÁGRAFO 2° DO ART. 167 DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL, REALIZADA por video-conferência ÀS 14:00  HORAS 

DO DIA 04  DE junho DE 2020, a qual esteve sob a Presidência do Sr 

Gilson Augusto Scatimburgo, Assessor da Secretaria de Saúde,  Sra. 

Leila Aparecida Garcia Rossi, Gerente da Vigilância Epidemiológica, 

Sr Moacir Conte, Assessor da Secretaria de Saúde e demais presentes 

em relação anexa. Iniciando-se os trabalhos o Sr. Gilson Augusto 

Scatimburgo cumprimentou a todos os presentes, declarou aberta a 

sessão e iniciou para tornar público, Prestação de Contas do 1º 

quadrimestre de 2020 e conforme Lei Complementar 141, de 13 de janeiro 

de 2012, Artigo 34. A Prestação de Contas prevista no art. 37 conterá 

demonstrativo das despesas com saúde integrante do Relatório Resumido 

da Execução Orçamentária a fim de subsidiar a emissão do parecer 
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prévio que trata o art. 56 da Lei Complementar nº 101, de 4 de 

maio de 2000.Art. 35. As receitas correntes e as despesas com 

ações e serviços públicos de saúde serão apuradas e publicadas nos 

balanços do Poder Executivo, assim como em demonstrativo próprio que 

acompanhará o relatório de que trata o § 3º do art.165 da Constituição 

Federal. Art. 36. O gestor do SUS em cada ente da Federação elaborará 

Relatório detalhado referente ao quadrimestre anterior, o qual 

conterá, no mínimo, as seguintes informações: 

I - montante e fonte dos recursos aplicados no período; 

II - auditorias realizadas ou em fase de execução no período e suas 

recomendações e determinações; 

III - oferta e produção de serviços públicos na rede assistencial 

própria, contratada e conveniada, cotejando esses dados com os 

indicadores de saúde da população em seu âmbito de atuação. 

... § 5o O gestor do SUS apresentará, até o final dos meses de maio, 

setembro e fevereiro, em audiência pública na Casa Legislativa do 

respectivo ente da Federação, o Relatório de que trata o caput. 

Iniciou da apresentação da Prestação de Contas invocando a Lei 8080 

de 19/09/90, que dispõe sobre as condições para promoção, proteção e 

recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços 

correspondentes e dá outras providências, e Lei n° 8.142, de 28/12/90, 

que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema 

Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais 

de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências. o 

art. 48 da Lei de Responsabilidade fiscal, a Lei Complementar n° 

141/2012, Seção III, Da Prestação de Contas, Art. 34. “A prestação 

de contas previstas no art. 37 conterá demonstrativo das despesas com 

saúde integrante do Relatório Resumido da Execução Orçamentária, a 

fim de subsidiar a emissão do parecer prévio de que trata o art. 56 

da Lei Complementar n° 101, de 04 de maio de 2000. Art. 35. As 

receitas correntes e as despesas com ações e serviços públicos de 

saúde serão apuradas e publicadas nos balanços do Poder Executivo, 

assim como em demonstrativo próprio que acompanhará o relato de que 

trata o § 3° do art. 165 da Constituição Federal. Na área da saúde, 
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a transparência está prevista pelo Relatório de Gestão que 

deverá ser apresentado (Lei 8.689/93. Dec. 1.232/94. Lei 1.651 

art. 6). A prestação de Contas é obrigatória para qualquer pessoa 

física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, 

guarde, gerencie ou administre dinheiro, bens e valores públicos ou 

pelos quais a União responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações 

de natureza pecuniária, conforme disposto § único, art. 70 da CF/88, 

art. 93 Dec-Lei 200/67 .Sr   Gilson Augusto Scatimburgo, Assessor da 

Secretaria de Saúde apresentou as quantidades de Processos Judiciais 

para Medicamentos e Materiais de Enfermagem do PRIMEIRO quadrimestre 

de 2020 totalizando 46 processos judiciais. Em 2020 quarenta e seis 

novos processos, totalizando 2.675 Processos Ativos. Esses processos 

são referentes a  aquisição de medicamentos, insumos para diabetes, 

dietas e alimentação especiais, fraldas descartáveis, materiais de 

enfermagem entre outros. Setor de Transporte foram transportados 

4.438 pacientes no primeiro quadrimestre para cidades de Bauru, São 

Paulo, Ribeirão Preto, Campinas, Lençóis Paulista , Botucatu, Barra 

Bonita, Sorocaba entre outras. Totalizando 4.438 transportes de 

pacientes no ano de 2020. Passagens Intermunicipais – Ônibus primeiro 

quadrimestre 82 passagens para Bauru, Botucatu, São Paulo e outros 

totalizando 82 passagens no ano de 2020. Passes Municipais _Circular 

para pacientes portadores de HIV, Oncologia e Hemodiálise, não foi 

computado o cálculo por mudanças do sitema/empresa de transporte 

coletivo (total de número indefinido passes distribuídos no primeiro 

quadrimestre totalizando no ano número indefinido passes). SAMU 192 

foram realizados no primeiro quadrimestre, Regulação-Telefonista, 

Operador de Frota e Orientação Médica, 8.151 totalizando no ano 8.151; 

Regulação- Médica, com envio de Unidade de Suporte Básico ou Avançado, 

3.440 totalizando no ano 3.440; Regulação Médica com envio de Unidade 

de Suporte Básico -Itapuí- 483 totalizando no ano 483; atendimentos 

realizados com a USA (Unidade de Suporte) 518 totalizando no ano 518; 

Atendimentos com a USB (Unidade de Suporte Básico) 2.950, totalizando 

no ano 2.950; transferências inter hospitalares com a USA  33 

totalizando no ano 33; Atendimento de maior complexidade 7 

totalizando no ano 7; transferências inter hospitalares com a USB 8 
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totalizando no ano 8; atendimentos realizados com Ambulância 

Tipo A- Central 2.078 atendimentos totalizando no ano 2.078; 

Atividades Coletivas – Visitas Técnicas/Simulados etc 6 totalizando 

no ano 6. Vigilância Sanitária: Aplicações de Multas 02  no 

quadrimestre totalizando no ano 02 , Instauração de Processos 

Sanitários (auto de infração) 14 totalizando no ano 14; Conclusão de 

Processos  Administrativos  Sanitários 10 no quadrimestre  totalizando 

no ano 10; Interdição parcial ou Total do Estabelecimento 0 (zero), 

totalizando zero. Cadastro de Estabelecimentos sujeitos à Vigilância 

Sanitária 67 cadastros realizados no quadrimestre  totalizando no ano 

67; Cancelamento de Licença de Funcionamento 31 licenças canceladas 

no quadrimestre totalizando no ano 31;  Licenciamento de 

Estabelecimentos Sujeitos as inspeções da Vigilância Sanitária 

Municipal (VISA) no quadrimestre 47  totalizando no ano 47 , Inspeções 

Sanitárias 654 inspeções no quadrimestre totalizando no ano 654, 

Recebimento/Atendimento/ Denúncias/Reclamações 124 reclamações no 

quadrimestre  totalizando no ano 124. Análise/Aprovação de Projetos 

Básicas de Arquitetura – LTA - Saúde 4 Projetos  totalizando no ano 

4; Coleta de Amostras para Análise Fiscal (Programa Paulista de 

Alimentos) zero  totalizando no ano zero; Coleta de Amostras para  

Análise de Controle (Pró Água) 57 coletas no quadrimestre totalizando 

57 no ano; Atividade Educativa 383 no quadrimestre totalizando 383 

no ano.  No primeiro Quadrimestre – SINAN - Sistema de Informações 

de Agravos de Notificação- Preenchimento de fichas de notificação 

compulsória no Sistema Nacional de Agravos de Notificação – RELATÓRIO 

DE NOTIFICAÇÕES, Acidente por animais peçonhentos notificados 119 

casos notificados e 119 casos confirmados no quadrimestre totalizando 

no ano 119 casos; Atendimento anti – rábico 109 notificações e 109 

casos confirmados no quadrimestre, totalizando no ano 109 casos; 

Coqueluche 01 caso notificado e 01 caso confirmado no quadrimestre, 

totalizando no ano 01 caso; Dengue 200 casos notificados, 133 casos 

confirmados totalizando no ano 133 casos; Febre Amarela 0 (zero) caso 

notificado, nenhum  confirmado,  no quadrimestre, totalizando no ano 

0 casos; Gestantes com HIV 0(zero) caso notificado e 0 (zero) caso 

confirmado no quadrimestre, totalizando no ano 0 (zero) 
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casos;  Hantavirose  03 caso notificado e nenhum caso 

confirmado, totalizando no ano 0 (zero) casos; Hepatites Virais 

10 casos notificados e 10 casos confirmados, totalizando no ano 10 

casos; Leptospirose  3 casos notificados e nenhum caso confirmado, 

totalizando no ano 0 (zero) caso; Meningite 7 casos notificados e 5 

caso confirmado, totalizando no ano 5 casos ; Sífilis Congênita 4 

notificados e 4 confirmado, totalizando no ano 4 casos confirmados; 

Sífilis em gestante 16 notificados 16 confirmados  totalizando no ano 

16 casos; Sífilis não especificada 17 casos notificados e 17 casos 

confirmados, totalizando no ano 17 casos; Violência interpessoal auto 

provocada 73 notificados e 73 confirmados, totalizando no ano 73 

casos; Febre do Chicungunya 0 (zero) caso notificado e nenhum caso 

confirmado , totalizando no ano 0 casos; Influenza 59 casos 

notificados e nenhum caso confirmado, totalizando no ano 0 (zero) 

casos; Crianças expostas ao HIV 01 caso notificado 01 caso confirmado 

totalizando 01 caso no ano; Rubéola 0 casos notificados e nenhum caso 

confirmado, totalizando no ano zero casos; Zica Vírus   zero casos; 

Febre Maculosa 0 casos notificados e nenhum caso confirmado 

totalizando no ano zero casos; Sarampo 04 casos notificados e 01 

casos confirmados, totalizando no ano 01 casos; Covid19 148 

notificados, sendo 29 casos confirmados totalizando 29 casos no ano 

(até a data 30/04/2020). PROGRAMA DST/AIDS - CTA – Centro de Testagem 

e Aconselhamento, Palestras e divulgação no Centro de Ressocialização 

e em Pontos Estratégicos com as profissionais: Número de exames 

coletados 941 no quadrimestre; totalizando no ano 941; Número de 

Palestras 37 no quadrimestre; totalizando no ano 37; Número de 

Aconselhamento 468  no quadrimestre,  totalizando no ano 468; PROGRAMA 

– TUBERCULOSE, Ambulatório de Tuberculose: Em Tratamento 25 

pacientes; Casos Novos 18 pacientes; Em Tratamento  da 

Quimioprofilaxia - 68 pacientes. PROGRAMA – HANSENIASE Em Tratamento 

2 pacientes; Casos Novos zero pacientes;  PROGRAMA DE IMUNIZAÇÃO, 1° 

quadrimestre , BCG 353 doses aplicadas, totalizando no ano 353 doses; 

Hepatite B 2.987 doses aplicadas , totalizando no ano 2.987 doses;  

Rotavírus  718 doses aplicadas, totalizando no ano 718  doses;  PNM 

10 V 1.071 doses aplicadas, totalizando no ano 1.071 doses;  Meningo 
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C 1.433 doses aplicadas, totalizando no ano 1.433 doses; VIP 

1.151  doses aplicadas , totalizando no ano 1.151 doses; 

Pentavalente 1.608 doses aplicadas , totalizando no ano 1.608 doses; 

SCR 2.442 doses aplicadas, totalizando no ano 2.442 doses; VOP 656 

doses doses aplicadas , totalizando no ano 656 doses; Tetra Viral 03 

doses aplicadas, totalizando no ano 03 doses; Hepatite A 302 doses 

aplicadas, totalizando no ano 302 doses; DTP 881 doses aplicadas, 

totalizando no ano 881 doses; dT 2.301 doses aplicadas, totalizando 

no ano 2.301 doses; dt/dTpa (gestante) 401 doses aplicadas, 

totalizando no ano 401 doses; Febre Amarela 3.081 doses aplicadas , 

totalizando no ano 3.081 doses; HPV Fem/Masc 680 doses aplicadas, 

totalizando no ano 680 doses; VERO 118 doses aplicadas, totalizando 

no ano 118 doses; P23 105 doses aplicadas, totalizando no ano 105 

doses; Varicela 818 doses aplicadas totalizando no ano 818 doses. 

Total geral de vacinas aplicadas no quadrimestre 21.109 doses, 

totalizando 21.109 doses no ano de 2020.  Vacinas de Gripe e 

Prioritários com população-alvo de 40.824 e doses aplicadas 24.984 

de Gripe atingindo a cobertura de 61,20%, Gripe Comorbidades com 

população-alvo de 11.735 e doses aplicadas 3.100 de Gripe atingindo 

a cobertura de 26,40% . Campanha de Vacinação Anti-rábica Canina e 

Felina (sem data prevista para a realização. Aguardando orientação 

do C.V.E. Do Estado de SP): Cães população estimada zero, doses 

aplicadas zero cobertura zero%, Gatos população estimada zero doses 

aplicadas zero cobertura  zero%, totalizando a cobertura de zero% 

entre cães e gatos.  Controle de Endemias As atividades realizadas 

pela equipe de Controle de Vetores/ Combate ao AEDES, no 1° 

Quadrimestre de 2020 foram as seguintes: Visitas do domicílio, 

terrenos e afins (Agentes de Controle de Vetores:  Visita casa/casa 

total quadrimestre 71.110  visitas totalizando no ano 71.110 visitas; 

Bloqueio e Controle de Criadouros total de 9.652 bloqueios no 

quadrimestre, totalizando no ano 9.652 bloqueios;  Serviços de Pontos 

Estratégicos 148 pontos visitados no quadrimestre, totalizando no ano 

148 bloqueios; Bloqueio e Nebulização 4.989 totalizando no ano 4.989 

bloqueios; Arrastão/Mutirão 59.042 totalizando no ano 59.042; Total 

Geral de 144.941 serviços de visita domiciliares, terrenos e afins.  
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Avaliação de Densidade Larvária – ADL 3.825 no 1° quadrimestre, 

totalizando 3.825 no ano. Sr Gilson Augusto Scatimburgo 

apresentou os PROCEDIMENTOS DO 1° QUADRIMESTRE – Piso da Atenção 

Básica/PAC/e Média e Alta Complexidade/MAC. Procedimentos 

Ambulatoriais das Unidades de Saúde da Rede Publica Municipal e 

Entidades Conveniadas da Santa Casa de Jaú e APAE de Jaú. Esses 

procedimentos estão divididos em grupos e subgrupo e a totalização 

desses Procedimentos pode ser feita através do SITE do DATASUS  

Produção Ambulatorial da Rede Básica Municipal no quadrimestre por 

Subgrupos de Procedimentos Ações coletivas/individuais em saúde  

47.326 procedimentos, totalizando  no ano 47.326 ações. Vigilância 

em Saúde 1.182 totalizando no ano 1.182; Coleta de material 4.458 

procedimentos, totalizando no ano 4.458 procedimentos, Diagnóstico 

em laboratório clínico 116 procedimentos totalizando no ano 116 

procedimentos; Diagnóstico por radiologia 1.910 procedimentos, 

totalizando no ano 1.910 procedimentos, Diagnóstico por 

ultrasonografia 488  procedimentos, totalizando no ano 488 

procedimentos, Métodos diagnósticos em especialidades 1.478 

procedimentos, totalizando no ano 1.478 procedimentos, Diagnóstico 

por teste rápido 21.148  procedimentos, totalizando no ano 21.148 

procedimentos Consultas / Atendimentos / Acompanhamentos 268.805 

procedimentos, totalizando no ano 268.805 consultas,  Fisioterapia 

4.722 procedimentos, totalizando no ano 4.722 procedimentos, 

Tratamentos odontológicos 6.327 procedimentos, totalizando no ano 

6.327 procedimentos, Terapias especializadas 5 procedimentos, 

totalizando no ano 5 procedimentos, Pequenas cirurgias e cirurgias 

de pele, tecido subcutâneo e mucosa 2.643  procedimentos, totalizando 

no ano 2.643 procedimentos,  Cirurgia do aparelho circulatório 8 

procedimentos, totalizando no ano 8 procedimento, Bucomaxilofacial 

1.067  procedimentos, totalizando no ano 1.067 procedimentos, 

Órteses, próteses e materiais especiais não relacionados ao ato 

cirúrgico 3.924  procedimentos totalizando no ano 3.924 

procedimentos. Ações relacionadas ao estabelecimento 28 ações no 

quadrimestre, totalizando no ano 28 ações. Total da Produção 

Ambulatorial da Rede Básica Municipal no quadrimestre 365.635 
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procedimentos , totalizando no ano 365.635 procedimentos.  

Produção Ambulatorial da Rede Básica Municipal por recursos 

financeiros. Esses Procedimentos são financiados pelo Ministério da 

Saúde  em questão de recursos financeiros um total de R$ R$ 228.710,78 

totalizando no ano de 2020 R$ 228.710,78. Produção Ambulatorial APAE 

– Consulta de profissionais de nivel superior na atenção 

especializada (exceto médico) 4.051 procedimentos totalizando no ano 

4.051 procedimentos; atendimento / acompanhamento de paciente em 

reabilitacao do desenvolvimento neuropsicomotor  15.066 

procedimentos, totalizando no ano 15.066 procedimentos; atendimento 

fisioterapêutico em pacientes no pré e pós-operatório nas disfunções 

músculo esquelética  163 procedimentos, totalizando no ano 163 

procedimentos; atendimento fisioterapêutico nas alterações motoras  

492 procedimentos, totalizando no ano 492 procedimentos, atendimento 

fisioterapêutico em pacientes com distúrbios neuro-cinético-

funcionais sem complicações 56 procedimentos, totalizando no ano 56 

procedimentos;  atendimento fisioterapêutico em pacientes com 

distúrbios neuro-cinético-funcionais com complicações 519 

procedimentos, totalizando no ano 519 procedimentos; atendimento 

fisioterapêutico nas desordens do desenvolvimento neuro motor 117 

procedimentos, totalizando no ano 117 procedimentos; atendimento 

fisioterapêutico em paciente no pré/pós-operatório de neurocirurgia  

68 procedimentos, totalizando no ano 68 procedimentos. Total de 

Procedimentos Ambulatoriais no quadrimestre  20.532 procedimentos 

totalizando no ano 20.532 procedimentos. Em questão de recursos 

financeiros  um total de R$ 299.605,57 no quadrimestre, totalizando 

no ano de 2020 R$ 299.605,57. 

SANTA CASA –  Produção Ambulatorial Santa Casa, Subgrupos de 

Procedimentos  Ações coletivas/individuais em saúde 265, totalizando 

no ano 265;  Diagnóstico em laboratório clínico 110.173 

procedimentos, totalizando no ano 110.173; Diagnóstico por anatomia 

patológica e citopatologia 83  procedimentos, totalizando no ano 83; 

Diagnóstico por radiologia 15.991  procedimentos, totalizando no ano 

15.991; Diagnóstico por ultra-sonografia 1.650 procedimentos, 

totalizando no ano 1.650; Diagnóstico por tomografia 2.459  
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procedimentos, totalizando no ano 2.459 Diagnóstico por 

endoscopia 77  procedimentos, totalizando no ano 77; Diagnóstico 

por radiologia intervencionista 11 procedimentos ,totalizando no ano 

11; Métodos diagnósticos em especialidades 9.466 procedimentos, 

totalizando no ano 9.466; Diagnóstico e procedimentos especiais em 

hemoterapia 132 procedimentos, totalizando no ano 132; Consultas / 

Atendimentos / Acompanhamentos 71.052  procedimentos, totalizando no 

ano 71.052; Fisioterapia 3.452 procedimentos,totalizando no ano 

3.452; Tratamentos clínicos (outras especialidades) 1.038 

procedimentos, totalizando no ano 1.038; Tratamento em nefrologia 

8.169 procedimentos, totalizando no ano 8.169;  Hemoterapia  3 

procedimentos, totalizando no ano 3; Terapias especializadas 356 

procedimentos,totalizando no ano 356; Pequenas cirurgias e cirurgias 

de pele, tecido subcutâneo e mucosa 16 procedimentos, totalizando no 

ano 16; Cirurgia do aparelho da visão 499  procedimentos, totalizando 

no ano 499; Cirurgia do sistema osteomuscular 34 procedimentos, 

totalizando no ano 34; Cirurgia do aparelho geniturinário 61  

procedimentos, totalizando no ano 61; Anestesiologia 7  

procedimentos, totalizando no ano 7;  Cirurgia em nefrologia 85  

procedimentos, totalizando no ano 85; Órteses, próteses e materiais 

especiais relacionados ao ato cirúrgico 139  procedimentos, 

totalizando no ano 139; Total  de Procedimentos 225.219, totalizando 

no ano 225.219 procedimentos. Em questão de recursos financeiros  um 

total de R$ 3.483.226,95, totalizando no ano R$ 3.483.226,95.  Total 

de Internações na Santa Casa de Jaú ano 2020 de janeiro a abril 3.327 

internações.  Em relação a valores R$ 4.378.674,57 de janeiro a abril 

de 2020. Internações  distribuídas pelos municípios de nossa região  

Bariri 156, total no ano 156, pactuado 183 internações anual. Barra 

Bonita  144, total no ano 144, pactuado 275 internações anual. Bocaina 

68, total no ano 68, pactuado 198 internações anual. Boraceia  

22 ,total no ano 22, pactuado 40 internações anual. Brotas  166, 

total no ano 166, pactuado 102 internações anual.  Dois Córregos 75, 

total no ano 75, pactuado 142 internações anual. Igaraçu do Tietê 

115,total no ano 115, pactuado 163 internações anual. Itajú 23, total 

no ano 23, pactuado 24 internações anual. Itapuí 125 total no ano 
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125, pactuado 339 internações anual. Jaú 2.176, total no ano 

2.176, pactuado 7879 internações anual. Mineiros do Tietê 127, 

total no ano 127, pactuado 384 internações anual. Torrinha 81,total 

no ano 81, pactuado 125 internações anual. Outras 45,total no ano 45, 

pactuado 433  internações anual. Totalizando 3.327 internações, 

pactuado 10.287 internações anual. Sr Gilson Scatimburgo informou dos 

acordos firmados entre a administração pública municipal e entidades 

particulares sem fins lucrativos, para a realização de objetivos de 

interesse comum entre os participantes. Entidade Irmandade de 

Misericórdia do Jahu- Santa Casa- 9676/2018, 6°Termo Aditivo nº 

10.110 - Objeto Assistência à Saúde- Média e Alta Complexidade 

Ambulatorial e Internação, Vigência 01/01/2020 a 31/12/2020, Valor 

mensal 3.325.198,34, Valor anual 39.902.380,08. Irmandade de 

Misericórdia do Jahu- Santa Casa-  4° TA 9970, Objeto Assistência à 

Saúde- Cirurgia de Catarata - Facoemulsificação(180), Vigência 

01/01/2020 a 31/12/2020, Valor anual 138.168,00. Com relação a 

Irmandade de Misericórdia do Jahu- Santa Casa- 4º Termo Aditivo 

9970/2019, Objeto Assistência à Saúde- Cirurgia de Catarata - 

Facoemulsificação(180), Vigência 01/01/2020 a 31/12/2020, Valor anual 

138.168,00, realizadas 6 cirurgias, lente Intra -ocular rígida no 

valor de R$ 651,60 e 174 cirurgias  lente Intra -ocular flexível 

valor de R$ 771,60. Irmandade de Misericórdia do Jahu- Santa Casa - 

10021/2019, Objeto Realização de Cirurgias Eletivas(935), Vigência 

09/09/2019 a 08/09/2020, Valor anual R$ 1.218.599,67.  Irmandade de 

Misericórdia do Jahu- Santa Casa- 9736/2018, Termo Aditivo n° 

9971/2019 Objeto Atendimento de Urgência e Emergência no Pronto 

Socorro Adulto e Infantil, Vigência 01/07/2019 a 30/06/2020, Valor 

mensal R$ 1.750.000.00, Valor anual R$ 21.000.000.00. Fundação Doutor 

Amaral Carvalho 10.073/2019, Objeto Registro de Câncer de Base 

populacional – RCBP – Coleta de Informações, Vigência 18/12/2029 a 

17/12/2020, Valor mensal R$ 4.500,00, Valor anual R$ 54.000,00. 

Fundação Doutor Amaral Carvalho 10.054/2019, Objeto Programa de 

Prevenção do Câncer Ginecológico – Coleta de Exames (400 exames/mês), 

Vigência 01/11/2019 a 31/10/2020, Valor mensal R$ 10.136,00, Valor 

anual R$ 121.632,00. Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais 
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APAE Jaú- 9675/2018- 3º Termo Aditivo nº 10.097 –  Objeto 

Atendimento /Acompanhamento Multiprofissional em Média e Alta 

Complexidade Ambulatorial Vigência 07/02/2020 a 06/02/2021, Valor 

mensal R$ 89.712,00, Valor anual R$ 1.076.544,00. Irmandade de 

Misericórdia do Jahu- Santa Casa- 10010/2019, Objeto Aquisição de 

Medicamentos – Emenda Parlamentar, Vigência 22/08/2019 a 21/02/2020, 

Valor total R$ 850.000,00. Irmandade de Misericórdia do Jahu- Santa 

Casa- 10138/2020, Objeto Equipamentos, Leitos de UTI (10) e Leitos 

Clínicos (20) Vigência 24/04/2020 a 23/08/2020,  Valor total 

R$ 3.079.810,90. Irmandade de Misericórdia do Jahu- Santa Casa- 

10109/2020, Objeto Aquisição de Medicamentos – Emenda Parlamentar, 

Vigência 11/03/2020 a 10/09/2020,  Valor total R$ 707.617,00.  Com 

relação ao convênio Irmandade de Misericórdia do Jahu- Santa Casa - 

10021/2019, Objeto Realização de Cirurgias Eletivas(935), Vigência 

09/09/2019 a 08/09/2020, Valor anual R$ 1.218.599,67: Conveniadas 50 

cirurgias anuais de Vesícula (Colescistectomia) no valor de 

R$ 2.087,31 cada, Realizadas 26 cirurgias; Conveniadas 20 cirurgias 

anuais de Hemorroidectomia no valor de R$ 947,82, Realizadas 10 

cirurgias; Conveniadas 99 cirurgias anuais de Hérnias no valor total 

de R$ 141.074,07, realizadas 63 cirurgias;  Conveniadas 60 cirurgias 

anuais de  Amígdala e/ou Adenóide no valor total de R$ 59.189,40 

Realizadas 43 cirurgias; Conveniadas 81 cirurgias anuais de 

Postectomia/fimose no valor de R$657,36 cada, no total R$ 53.246,16, 

realizadas 75 cirurgias; Conveniadas 70 cirurgias de Hérnia  - 

Pediatria anuais no valor total de R$ 93.461,04, realizadas 75 

cirurgias; Conveniadas 170 cirurgias anuais em Ginecologia no valor 

total de R$ 270.590,40, realizadas 42 cirurgias; Conveniadas 160 

cirurgias anuais de Varizes no valor total de R$ 257.178,45, 

realizadas 41 cirurgias; Conveniadas 140 cirurgias anuais de 

Laqueadura Tubária no valor de R$ 1.017,06 cada, no total de 

R$ 142.388,40, realizadas 02  cirurgias; conveniadas 85 cirurgias 

anuais de Vasectomia no valor de R$ 919,41 cada, no total de 

R$ 78.149,85, realizadas 85 cirurgias. A seguir sr. Gilson Augusto 

Scatimburgo confirmou que as cirurgias eletivas estão suspensas 

devido a epidemia de covid19 retornando asim que normalizar. Lembrou 
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que se não for possível cumprir com as realizações desse 

quantitativo de cirurgias pactuadas até o final da vigência do 

convênio, será realizado um pedido de prorrogação para a realização 

de todas as cirurgias. Algumas já cumpriram o quantitativo, e outras, 

devido a distribuição anual de cronograma para realização das 

cirurgias nos centros cirúrgicos, ainda não tinham sido realizadas 

pela equipe médica.                                                                                                                             

Irmandade de Misericórdia do Jahu- Santa Casa- 9736/2018 – TA 

n°9971/2019, Objeto Atendimento de Urgência e Emergência no Pronto 

Socorro Adulto e Infantil Vigência 01/07/2019 a 30/06/2020,  Valor 

mensal de R$ 1.750.000,00 e Valor total R$ 21.000.000,00 sendo 

utilizado no 1° Quadrimestre de 2020,   distribuídos em materiais e 

medicamentos, recursos humanos e serviços médicos no mês de janeiro 

o valor de R$ 1.690.048,62, mês de fevereiro o valor de 

R$ 1.674.905,58 e no mês de março o valor de R$ 1.776.884,96. Não se 

tem o mês de abril porque a prestação de contas pode ser apresentada 

até o dia quinze do mês de junho. A receita com aplicações de recursos 

foi de R$ 1.479,04 e saldo positivo até trinta e um de março acumulado 

de R$ 460.677,13  (+). Os valores consulta de domínio público e pode 

ser consultado ou pelo site www.fns.gov.br , a consulta pode ser 

detalhada ou separada por ano, municípios  ou estados. Repasses 

efetuados  ou seja receitas da área da saúde relativas aos repasses 

do governo federal FNS demonstrou os valores. Consulta de domínio 

público pelo www.fns.saude.gov.br, essa consulta pode ser feita por 

município, estado. Recursos  de 2020 no 1° Quadrimestre – Custeio –  

Assistência Farmacêutica valor total bruto R$ 295.495,60, valor 

líquido R$ 295.495,60 (1,42% dos recursos), Atenção Básica  valor 

total bruto R$ 1.902.911,96, valor liquido R$ 1.902.911,96 – (9,16% 

dos recursos), Alta e media complexidade Hospitalar e Ambulatorial 

valor total bruto R$ 14.061.480,48, desconto R$ 451.152,68,  valor 

liquido R$ 14.061.480,48 (69,88% dos recursos), Coronavírus (Covid-

19) valor total bruto R$ 3.595.866,08 e valor total líquido 

R$ 3.595.866,08 - (17,31% dos recursos) Vigilância em Saúde valor 

total bruto R$ 462.154,60, valor líquido  R$ 462.154,60 – (2,23 % dos 

recursos). O valor total bruto R$ 20.769.061,40, distribuídos para o 
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Município de Jaú R$7.423.924,62 representando 35,75%, APAE Jaú 

R$334.773,42 representando 1,61% e Santa Casa de Jaú 

R$13.010.363,36 representando 62,64%. Lembrou que o valor destinado 

do covid19 foi incluído sendo todo do município, porém, 

posteriromente algumas Portarias destinaram os beneficiários desse 

recurso. O Valor bruto R$ 20.769.061,40, desconto  R$ 451.152,68, 

valor líquido R$ 20.317.908,72 totalizando 100% dos recursos. Com 

relação a Investimento não houve repasse neste 1° quadrimestre. Sendo 

assim, Investimento - Atenção Básica valor total bruto R$ 0,00, valor 

líquido R$ 0,00 – (0% dos recursos); Atenção Especializada valor 

total bruto R$ 0,00, valor liquido  R$0,00 - (0% dos recursos); 

Vigilância em Saúde valor total bruto R$0,00, valor liquido  R$0,00 

– (0%dos recursos) Total Custeio (0% dos recursos) valor bruto R$0,00, 

desconto  R$0,00, valor liquido R$0,00. Total Custeio (100% dos 

recursos) valor bruto R$20.769.061,40, valor desconto R$ 451.152,68, 

valor liquido R$20.317.908,72. Total Investimento (0,00% dos 

recursos)  valor bruto R$0,00, valor liquido R$0,00. Sendo TOTAL 

GERAL (100% dos recursos) valor bruto R$20.769.061,40, valor desconto 

R$ 451.152,68, valor liquido R$20.317.908,72. A Secretaria de Estado 

da Saúde de São Paulo transferiu para o município de Jaú no ano de 

2020 através do Programa Dose Certa, natureza Custeio, convênio no 

valor de  R$ 4.111,00, pago R$ 4.111,00 sendo a data de último 

pagamento dia 23/03/2020; Programa COVID19, natureza Custeio,   

convênio no valor de R$ 475.459,00, pago R$ 475.459,00 sendo a data 

de último pagamento dia 27/03/2020; Programa COVID19, natureza 

Custeio, convênio no valor de R$ 150.000,00, pago R$ 150.000,00 sendo 

a data de último pagamento dia 09/04/2020; Programa COVID19, natureza 

Custeio, convênio no valor de R$ 713.189,00, pago R$ 713.189,00 sendo 

a data de último pagamento dia 27/03/2020. Total  de transferência 

da Secretaria de Estado da Saúde no valor de R$ 1.342.759,00. Essas 

foram as receitas da Saúde do município de Jaú. Sr Gilson Scatimburgo 

explicou sobre a  Quantificação de Recursos Humanos por esfera de 

governo anos 2018, 2019 e 2020 sendo Esfera de Governo Municipal em 

2018 contava com 830 servidores e 799 servidores em 2019 e 826 

servidores em 2020; sendo Esfera de Governo Estadual em 2018 contava 
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com 79 servidores, 57 servidores em 2019 e 52 servidores em 

2020; sendo Esfera de Governo Federal em 2018 contava com 9 

servidores, 4 servidores em 2019 e 4 servidores em 2020. Total de 

servidores ano 2018 de 918, no ano de 2019 de 860  e no ano de 2020 

total de 882 servidores da área da saúde no 1° quadrimestre. Sr. 

Gilson Augusto Scatimburgo retomou as apresentações da Prestação de 

Contas sobre a situação do coronavírus. Lei Federal n°13.979 de 

06/02/2020, Portaria Federal n°188/GM/MS, Decreto Estadual n°64.881 

de 22/03/2020, Decreto Municipal n°7.673 de 16/03/2020, Decreto 

Municipal n°7.680 de 20/03/2020, Decreto Municipal n°7.783 de 

02/04/2020. Sr. Gilson Augusto Scatimburgo apresentou todos os dados 

e fontes das transferências de recursos financeiros até a data 

presente. Fonte de Recurso Federal, Portaria MS GM n°480, de 

23/03/2020 no valor de R$297.162,00, data do crédito 30/03/2020; 

Fonte de Recurso Federal, Portaria MS GM n°774, de 09/04/2020 no 

valor de R$3.241.929,69, data do crédito 09/04/2020;  Fonte de Recurso 

Federal (Emenda Bancada), Portaria MS GM n°1.001, de 24/04/2020 no 

valor de R$1.063.714,00, data do crédito 13/05/2020;  Fonte de Recurso 

Federal, Portaria MS GM n°827, de 15/04/2020 no valor de R$56.774,39, 

data do crédito 27/04/2020; Para Aprovação e Deliberação do CMS, foi 

apresentado a Deliberação Nº.097/2020 o Convênio: Fonte de Recurso 

Federal (Lei n° 13.995, 05/05/2020), Portaria MS GM n°1.393, de 

21/05/2020 no valor de R$921.628,75, data do crédito 25/05/2020 e 

Portaria MS GM n°1.448, de 29/05/2020 no valor de R$1.797.866,73, 

data do crédito prevista 03/06/2020 embora ainda não realizada a 

transferência, totalizando R$2.719.495,48 tendo como descrição do 

convênio para Aquisição de medicamentos, suprimentos, insumos e de 

produtos hospitalares parao atendimento adequado à população e 

aquisição de equipamentos para Enfrentamento da Emergência de Saúde 

– Nacional a pandemia da covid19 (crédito extraordinário). Fonte de 

Recurso Estadual, Portaria SS n°41, de 27/03/2020 no valor de 

R$475.459,20, data do crédito 27/03/2020; Fonte de Recurso Estadual, 

Portaria SS n°41, de 27/03/2020 no valor de R$713.188,80, data do 

crédito 27/03/2020; Fonte de Recurso Estadual (Emenda), Portaria SS 

n°48, de 07/04/2020 no valor de R$150.000,00, data do crédito 
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09/04/2020. O valor total de Transferência de recursos Federal 

e Estadual até dia 03/06/2020 foi de R$8.717.723,56. Sendo valor 

total de Transferência de recursos pelo Governo Federal até dia 

03/06/2020 foi de R$7.379.075,56, sendo direcionado para o Município 

R$3.539.091,69 e para Santa Casa R$ 3.839.983,87; Governo Estadual 

R$1.338.648,00 para o município. Totalizando para o município 

recursos de R$ 4.877.739,69 e para Santa Casa R$ 3.839.983,87. Os 

destinos de cada financiamento são regulados pelas portarias. As 

Portarias constam o valor a ser destinado para a instituição e são 

realizadas as transferências através de convênios ou Termo aditivo, 

que são posteriormente apresentadas em relatório anual de gestão no 

final do ano. Ressaltou que do total de recursos transferidos ao 

município (de R$4.877.739,69) foram destinados R$3.079.000,00 para 

compra de 20 leitos clínicos, 10 leitos de UTI e equipamentos para a 

Santa Casa de Jaú exclusivos para enfrentamento de covid19, através 

de convênio Município – Santa Casa de Jaú. Destacou que o município 

de Jaú foi um dos poucos municípios que comprou leitos para 

enfrentamento de covid19. Para Aprovação do CMS, Sr. Gilson Augusto 

Scatimburgo fez Descrição detalhada para  Deliberação Nº 095/2020 do 

Convênio Objeto – Incremento Temporário dos Tetos de Média e Alta 

Complexidade – Teto MAC – Custeio de entidades privadas sem fins 

lucrativos conveniadas ao Sistema Único de Saúde (SUS), descrição – 

Aquisição de insumos para a Irmandade de Misericódia de Jahu – Santa 

Casa –  Recursos Financeiros provenientes do Ministério da Saúde - 

Fundo Nacional de Saúde – Incremento Temporário do Limite Financeiro 

do MAC creditados ou a serem creditados na conta do Fundo Municipal 

de Saúde de Jaú – FMS no valor total de R$ 2.521.714,00. Com a 

finalidade de Aprovação e Deliberação do CMS foi apresentada 

Deliberação Nº 096/2020 do Convênio PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA – 

Clínica Médica – Concessão de Bolsa Residente R1 e R2 – para número 

de 05 bolsistas, no valor bolsa mensal de R$ 3.330,43, totalizando 

valor mensal de R$ 16.652,15 e valor total anual de R$ 199.825,80. 

Já foi autorizado pela Comissão Nacional de Residência Médica, 

Ministério da Educação, junto à Santa Casa de Jaú, acordado o custeio 

com recursos da Faculdade de Medicina da UNOESTE e transferido para 
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o município. Em seguida o Sr. Moacir Conte apresentou a Prestação 

de Contas de Indicadores Financeiros, das despesas liquidadas 

do 1º quadrimestre, dados fornecidos pelo setor de Contabilidade da 

Prefeitura. Despesas liquidadas – Pessoal ativo R$ 9.774.666,93 no 

quadrimestre, Obrigações Patronais R$ 2.899.495,26 no quadrimestre, 

demais despesas variáveis R$ 1.299.969,91 no quadrimestre, 

Indenizações e restituições trabalhistas R$ 113.476,43 no 

quadrimestre , auxilio financeiro a estudante R$ 25.126,62 no 

quadrimestre,  material de consumo R$ 2.097.804,94 no quadrimestre, 

outros serviços de terceiros – P.F. R$ 47.382,19 no quadrimestre, 

outros serviços de terceiros – P.J. R$ 31.394.439,03 no quadrimestre, 

auxilio alimentação R$ 2.419.064,08 no quadrimestre, auxilio 

transporte R$86.109,53 no quadrimestre ,Obras e instalações 

R$ 33.000,00 no quadrimestre, Equipamentos e materiais permanentes 

R$ 257.737,40 no quadrimestre , sentenças judiciais R$1.177.551,69 

no quadrimestre. Total de despesas liquidadas no quadrimestre 

R$ 51.625.824,01; Total de despesas liquidadas no ano DE 2020 

R$ 51.625.824,01. Após o término da explanação da audiência foi aberto 

para perguntas e questionamentos dos presentes pelo Sr Gilson Augusto 

Scatimburgo e para o Sr. Moacir Conte. Sr. Paulo Fernando Correa 

Pinto sugeriu alteração das reuniões para o aplicativo Google Meet. 

Sra. Edna Alves fez sugestão de algum membro da DTI para acompanhar 

as reuniões e a possibilidade de alterar o aplicativo de reunião. Sra 

Edna ressaltou que o Sindicato de Saúde fará a doação de 400 

(quatrocentos) máscaras de tecido para a população. Sra. Márcia 

Aparecida Nassif agradeceu. Sra. Edna Alves questionou qual a 

previsão para o repasse do recurso de emenda parlamentar do convênio 

para a Santa Casa de Jaú. Sra. Márcia Nassif explicou que a 

transferência do recurso da prefeitura de Jaú para a Santa Casa de 

Jaú é imediato ao recebimento do repasse da Emenda Parlamentar, visto 

inclusive da emergência para tais repasses aos hospitais. Sra Camila 

Beltrame Benedicto questionou sobre destinação e previsão de alguma 

verba para enfrentamento do covid19 ao Hospital Thereza Perlatti, 

visto que foi realizada uma reestruturação nas condutas hospitalares, 

reconstrução de um setor para isolamento de pacientes ingressantes, 
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custos de Epis e insumos. Sra. Edna Alves elogiou o trabalho da 

equipe da Associação Hospitalar Hospital Thereza Perlatti diante 

do enfrentamento ao covid19 e procedimentos de triagem de pacientes 

e com relação aos funcionários; único hospital que não houve problemas 

relacionados a EPIs. Sra. Márcia Aparecida Nassif, Secretária de 

Saúde, solicitou a presença da Sra. Maria Alice Rodrigues Morato, que 

tem conhecimento dos recursos financeiros da saúde para esclarecer a 

dúvida da Sra. Camila Beltrame Benedicto. A Sra. Maria Alice Rodrigues 

Morato explicou que, conforme a Portaria Federal n°1.393 do dia 

21/05/2020, há previsão de recursos financeiros provenientes do 

Ministério da Saúde para Enfrentamento de Emergência de Saúde 

(covid19) para hospitais filantrópicos . Para Jaú foi destinado 

recurso para Santa Casa de Jaú, Associação Thereza Perlatti e Hospital 

Fundação Amaral Carvalho. Para o Hospital Thereza Perlatti é de 

R$3.316.288,61 e provavelmente já foi repassada a primeira parcela 

do recurso. Ressaltou que seria importante verificar com a equipe 

responsável do hospital para maiores informações, pois a parcela de 

R$581.000,00 já foi repassada, bem como as primeiras parcelas de 

todos os hospitais, Associação Hospitalar Thereza Perlatti, Santa 

Casa de Jaú e Fundação Amaral Carvalho já foram repassados. A segunda 

parcela foi repassada e entrou na conta bancária hoje para a Santa 

Casa de Jaú,  possivelmente já esteja transferida também ao Hospital 

Thereza Perlatti. O valor da segunda parcela é de R$2.735.000,00. Sr. 

Donaldo Botelho Veneziano sugeriu que o questionamento da Sra. Camila 

Beltrame Benedicto seja relacionado a Resolução SS n°74 do dia 

01/06/2020 sobre a autorização de repasse financeiro para auxílio de 

enfrentamento do covid19 com a lista dos hospitais, onde consta o 

Hospital Fundação Amaral Carvalho e o Associação Hospitalar Thereza 

Perlatti. Sra. Maria Alice Rodrigues Morato confirmou o recebimento 

da Portaria e ciência da resolução de autorização do recurso; no dia 

atual já consta a disponibilidade do recurso para a Santa Casa de 

Jaú. Explicou que o município só tem acesso aos recursos destinados 

a Santa Casa de Jaú, porque a gestão é municipal, mas não tem acesso 

a entrada dos recursos nas outras instituições, visto que o Hospital 

Amaral Carvalho e Associação Thereza Perlatti são gestão estadual. 
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Justificou que é pelo motivo de ser gestão municipal que o Sr. 

Gilson Augusto Scatimburgo pede a deliberação do CMS para o 

repasse do recurso a Santa Casa de Jaú. Sugeriu para a Sra. Camila 

Beltrame Benedicto para consultar se entrou o repasse do recurso 

através do responsável financeiro do Hospital Thereza Perlatti  no 

site do Fundo Nacional de Saúde em consulta pública, pois como entrou 

no dia atual pra Santa Casa de Jaú, provavelmente também entrou o 

repasse para o Hospital Thereza Perlatti. Sra. Edna pediu para ser 

reenviado por e-mail novamente a prestação de contas do Sr. Moacir 

Conte o qual confirmou que foi enviado no dia anterior. Verificou-se 

que o envio retornou como sinalização de “error” para a Sra. Edna 

Alves. De imediato foi repassada a todos membros. Sr. Carlos 

Martinello questionou o Sr. Moacir Conte e sugeriu para que o valor 

das despesas de pessoas jurídicas sejam discriminadas nos recursos 

repassados. O Sr Moacir Conte justificou que as despesas jurídicas 

são para a Santa Casa de Jaú, Pronto Socorro, APAE, Hospital Amaral 

Carvalho, COMERP, EAR (dengue) e coleta de lixo e o restante é onde 

está discriminado item por item. Sra Edna Alves sugeriu que seria 

interessante obter os valores dos hospitais discriminados. Sr. Paulo 

Fernando Correa Pinto questionou sobre o assunto recorrente, desde 

períodos anteriores a epidemia do covid19, de compras de medicamentos 

básicos e fraldas geriátricas, e sabendo de todo empenho da secretária 

de Saúde e equipe pediu uma solução para sanar o problema de falta e 

dificuldade de aquisição desses itens nos abrigos de idosos. Sra 

Márcia Aparecida Nassif explicou que a Secretaria de Saúde desempenha 

e realiza o papel e de realizar as cotações de preços, disponibilidade 

e compras de medicamentos e fraldas. Está sendo acompanhado todo o 

processo da prefeitura com relação a este assunto. Na semana passada 

pessoalmente verificou o andamento de compras e distribuição de 

fraldas e medicamentos e embora a dificuldade enfrentada com a 

epidemia do covid19, não está havendo nenhum descuido e está sendo 

providenciado da melhor forma. Propôs  e comprometeu-se verificar 

pessoalmente e que, juntamente, possam levantar dados no Departamento 

de Compras, Farmácia Judicial, e buscar solucionar o problema, porque 

o interesse é que todos recebam esses itens e a obrigação da 
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Secretaria de Saúde é fornecer os medicamentos e fraldas. Sr. 

Paulo Fernando Correa Pinto agradeceu e citou que o problema é 

de datas anteriores e portanto está na expectativa para resposta 

breve e o fornecimento desses itens, bem como colocou-se a disposição 

para ajudar. Sra Márcia Aparecida Nassif agradeceu e ressaltou que 

as dificuldades estão sendo encontradas por todos os municípios, a 

pandemia acentuou as dificuldades e reafirmou que verificará 

pessoalmente o assunto logo ao término da reunião. A Secretaria de 

Saúde se coloca a disposição de todos para esclarecimentos, abertura 

para sugestões e colaboração na solução de problemas. Reinteirou o 

agradecimento a Sra. Edna alves pela doação de máscaras de tecido a 

população. Sr. Paulo Fernado Correa Pinto novamente agradeceu. Sra. 

Edna Alves agradeceu a Secretaria de Saúde por sanar todas as dúvidas. 

Sra. Flavia Aparecida Paterno Martins da Costa solicitou aos membros 

se aprovaram a Prestação de Contas e as deliberações. Todos presentes 

concordaram. Prestação de Contas do Primeiro Quadrimestre 2020 e 

Deliberações n 094/2020, 095/2020,096/2020,097/2020 APROVADAS. Sr. 

Carlos Martinello aprovou com a ressalva Prestação de Contas do 

Primeiro Quadrimestre 2020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PF Locação 

de imóveis (informar quais imóveis ) R$- 12.955.36 Outros serviços 

de terceiros–PF (refere a que esses serviços de terceiros) R$- 

30.052,74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PJ Locação de Imóveis (informar 

quais imóveis) R$- 101.060,66 Serviços Tecnologia Informação Locação 

de Software R$- 671.500,00 Serv.Medico-Hospitalar, Odontologico e 

Laboratorial R$- 391.208,27 Outros Serviços de Terceiros P.J ( que 

se refere estas despesas) R$- 29.930.914,25 (informar a que se refere 

estas despesas) OBRAS E INSTALAÇÕES R$- 33.000,00 (informar o valor 

individual e quais dos locais atribuído a esse vr. Outras despesas 

variaveis-pessoal civil R$ 1.299.969,91. Questionou qual a previsão 

de data de inauguração da UBS da Olaria. Sra. Márcia Aparecida Nassif 

disse que logo após a inauguração da unidade ambulatorial onde era a 

UPA, está encaminhado para que sejam inauguradas as Unidades Básicas 

de Saúde que estão alocadas em prédios, como é o caso da Olaria. 

Ressaltou que verificou durante a reunião com o Departamento de 

Compras responsável pela compra de medicamentos e fraldas: os pedidos 
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foram realizados, uma parte das fraldas serão recebidas 

brevemente, e a demora é devido falta de matéria-prima nas 

indústrias. A Secretaria de Saúde está acompanhando os processos e 

está no aguardo da entrega dos fornecedores. Sr. Paulo Fernando Correa 

Pinto agradeceu e questionou sobre o número de membros na reunião 

suficientes para dar quórum. Ficou para análise do número de membros. 

Sra. Edna Alves sugeriu para que a verificação seja realizada no 

início das reuniões. Mais nada a questionar, Sr. Moacir Conte 

agradeceu a presença e o comprometimento de todos. Agradeceu a Sra. 

Flavia Aparecida Paterno Martins da Costa pelo desempenho, ao Sr. 

Nilson Guarnieri Filho e Sr. Márcio Leandro Rodrigues pelo apoio e 

suporte técnico—informático para a reunião por vídeo-conferência. 

Nada mais havendo, às quinze horas e quarenta minutos deu-se por 

encerrada a Audiência do 1º quadrimestre de 2020 e a Reunião do 

Conselho Municipal de Saúde que determinou a elaboração da Ata para 

registrar o evento, bem como, a Lista de Presente. 

 


