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ATA DE ELEIÇÃO  1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL 1 

SAÚDE DE TIJUCAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA PARA APRECIAÇÃO E 2 

APROVAÇÃO DO EDITAL 001/2019 CHAMAMENTO PÚBLICO PARA ESCOLHA 3 

DIRETA DE CONSELHEIROS TUTELARES SUPLENTES aos 12 dias (DOZE) de 4 

fevereiro de dois mil de dezenove, com início às 14h (QUATORZE) e termino ás 16:20h 5 

do mesmo dia, no Centro Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde de Tijucas, 6 

localizado a Avenida Hercílio Luz n°688, Centro, Tijucas/SC, CEP: 88.200-000, tendo 7 

quórum já que contou com 6 titulares presentes sendo os seguintes: o Representantes 8 

do Poder Executivo o Presidente do COMUSATJ Sr. Vilson José Porcincula e a Sra. 9 

Vice Presidente do COMUSATJ Sra. Cláudia Raitz Büchele, o Representante dos 10 

Prestadores de Serviços do HSJ Tijucas Sr. Roger L Santos (Gerente) que 11 

apresentou neste ato oficio para substituição do titular Vagner dos Santos, a Sra. 12 

Lilian de Barros Poli representando prestadores de serviços, a Sra. Mariângela 13 

Tomazoni Gripa representando Usuários APAE,  Representante dos Usuários 14 

CMDCA Edgar Antônio Piva,  representante dos Usuários Sindicato dos 15 

Trabalhadores Rurais Sra. Elizete de Souza e Silva Gonzaga Iniciou-se a 16 

reunião as 14:15 horas com a abertura feita pelo presidente e passada a palavra 17 

para a sra. Cláudia que secretariou esta reunião. A Sra Cláudia pediu 18 

autorização para reordenar a numeração da pauta para agilizar as apreciações, 19 

todos de acordo foi apresentada a Sra. Cristini Volman da Silva, enfermeira do 20 

ESF Centro que deu início a apresentação do projeto piloto PARTOLANDIA 21 

pauta 5 da convocação,  que por sua resolutividade será transformado em 22 

programa de saúde da gestante e da criança, para garantir acolhida e orientação 23 

permanente nas diversas áreas de saúde durante a gestação, bem como seus 24 

encaminhamentos e desdobramentos até o parto e continuidade dos 25 

atendimentos de atenção básica da nova família. A enfermeira apresentou 26 

slaides e imagens de todo o processo de acolhida e as estratégias de 27 

abordagem, além das visitas à Maternidade de Biguaçu, que garantem conforto 28 

e tranquilidade para gestantes e familiares no momento do parto. A Sra. Cláudia 29 

solicitou aos presentes que votassem na proposta de transformar este projeto 30 

piloto em um programa municipal de atenção a mulher e a criança que foi 31 

aprovado por unanimidade. Esta aprovação deve gerar a inclusão do 32 

PROGRAMA PARTOLANDIA no Plano Municipal de Saúde.  Partindo para a 33 

Pauta 1, foi apresentado o relatório gerencial do RAG 2017 PARA 34 

APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO sendo Aprovada por unanimidade e autorizada 35 
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para formulação da RESOLUÇÃO 003/2019 de aprovação RAG 2017. 36 

Encaminhado para a PAUTA 2, FOI APRESENTADA A Sra. Karenn Rivania, 37 

farmacêutica da FARMACIA CENTRAL DE ATENÇÃO FARMACEUTICA que 38 

apresentou a REMUME (Relação Municipal de Medicamentos) para apreciação 39 

e aprovação, a Sra. Karenn esclareceu que a atualização trata da organização 40 

necessária ao fornecimento de medicações pelo SUS que é financiado com 41 

recursos Estaduais, Federais e recursos próprios. Informou também que estão 42 

sendo analisados outros medicamentos de média complexidade para 43 

atendimento das demandas de cardiopatias e saúde mental que serão 44 

encaminhadas para atualização nos próximos meses. A REMUME foi avaliada e 45 

a votação aprovou com unanimidade. A Pauta 3 foi apresentada pela Sra. 46 

Cláudia que demonstrou os resultados de cruzamento de dados em saúde 47 

publica no ano de 2018, 2017 e 2016, são financeiros versus número de 48 

atendimentos realizados no ano. A apresentação mostrou um crescimento no 49 

investimento entre os anos de 2016 e 2018 em 22,43% e crescimento entre os 50 

anos de 2017 e 2018 de 6,87% totalizando os montantes de R$ 20.354.576,54 51 

em 2016, R$ 23.317.827,38 em 2017 e R$ 24.920,42 em 2018.  Apresentada 52 

também planilhas de distribuição de investimento dos entes federativos que são: 53 

Federal MS – R$ 14.481.443,27, Federal Emendas Parlamentares – R$ 54 

3.426.042,00, Estadual – R$ 517.948,92 e Recursos Próprios Municipais R$ 55 

14.481.443,27. Na Planilha de atendimentos foi apresentado um acrescimeo no 56 

numero de atendimento em Tijucas, em 2016 foram 164.541 atendimento, em 57 

2017 forma 170.41 um acrescimento de 3,56%, e em 2018 forma 172.760 58 

atendimentos com um acréscimo de 5 com relação a 2016. Dsetes 35.115 foram 59 

executados no PA 24 Horas que acompanho acréscimo de 5,25% nos 60 

atendimentos. Foi apresentado a redução de 20,8% de atendimentos de não 61 

moradores de Tijucas de 1.538 em 2016 para 1.219 em 2018. Identificou-se 62 

também um acréscimo no número de atendimentos do gênero masculino que 63 

em 2016 foi de 61.503 atendimento em 2016, passou a 65.092 em 2017 e em 64 

2018 foram 67.227 atendimentos, crescimento de 9,30%. Outro cruzamento 65 

importante de dados em saúde foi dos encaminhamentos feitos pela atenção 66 

básica para a média complexidade (especialistas) que em 2016 foram 11.400, 67 

em 2017 foram 25.852 acréscimo de 126% e em 2017 foram 24.592 68 

encaminhamentos com acréscimo de 115% em relação a 2016. 69 
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 Já os encaminhamentos de Atenção Basica para Alta Complexidade sofreram a 70 

seguinte evolução: 2016 total de 52.808 encaminhamentos, em 2017 foram 60.027 71 

crescimento 13,67% em 2018 foram 85.172 encaminhamentos cerca de 61% de 72 

acréscimo nos encaminhamentos comparados a 2016. Esta crescente foi nos 73 

encaminhamentos realizados foi provocada pela instalação da central de regulação 74 

municipal que formalizou a lista de espera publica de encaminhamentos de alta 75 

complexidade para os atendimentos da Secretaria Estadual de Saúde. Pauta 6 a Sra. 76 

Cláudia fez a Apresentação do Plano Emergencial de Revitalização e Pequenos 77 

Reparos dos Prédios da SMSTJ que iniciou informando que Já existem 3 78 

emendas parlamentares para reestruturação e pequenos reparos na rede de 79 

saúde municipal, são 200.00,00 do Deputado Espiridião Amim que, se for 80 

aprovada, será utilizada para reparos no telhado e paredes do PA 24 Horas; 81 

outra emenda parlamentar no valor R$ de 250.000,00 do Deputado João 82 

Rodrigues, que se aprovada será usada para reparos de telhado, paredes e piso 83 

do Centro de Especialidades Orlando Barreto, outra no valor de R$399.900,00, 84 

já aprovada que será utilizada para reparos de telhado, paredes, adaptação de 85 

acessibilidade e reestruturação de consultórios na Unidade Dona Calina no 86 

bairro da Praça. Uma quarta emenda parlamentar, neste caso Estadual no valor 87 

de R$ 320.00,00 foi cadastrada do saldo remanescente do Deputado Gelson 88 

Merísio que será utilizada para manutenção predial nas UBS de Santa Luzia, Sul 89 

do Rio, Areias e Morretes. Estamos em andamento com os pequenos reparos, 90 

reforma e remodelação da UBS da Joaia. Além destes planos foi apresentação a 91 

ação de Locação de novos espaços para atender o DEPARTAMENTO DE 92 

VIGILÂNCIA EM SAÚDE (localizado a avenida Hercílio Luz,495) e ao 93 

DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAÚDE (localizado a Rua João Antônio 94 

Fagundes, 59, estes novos espaços foram locados para atenderem as 95 

especificações do Planejamento estratégico da SMSTJ. No caso a Vigilância em 96 

Saúde tronou-se referência em atendimentos de Baixa e Média Complexidade, 97 

em decorrência da necessidade de ampliação do espaço físico e estrutura 98 

organizacional para a nova realidade, bem como em decorrência da 99 

necessidade de ampliação dos atendimentos no UBS Dona Calina (local que 100 

sedia espaço para a Vigilância em saúde até dezembro de 2018). E no caso do 101 

Departamento de Logística foi em decorrência da atualização contratual do 102 

antigo espaço localizado a rua 13 de maio 665, Este antigo espaço acolhia o 103 
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Almoxarifado Central da Saúde e não possuía espaço livre para estacionamento 104 

coberto, uma necessidade urgente para o Departamento de Transportes e 105 

logística em saúde. Neste sentido foi feito um processo de licitação onde este 106 

novo espaço passou a acolher todas as áreas de Logística em Saúde que são 107 

Transportes e Agendamentos em TFD, Central de Distribuição de Insumos, 108 

Garagem Geral SMSTJ, Monitoramento e avaliação de Patrimônio Moveis e 109 

Sala de Motoristas. Pauta 4 que trata da Proposta de Contratualização entre 110 

SMSTJ e HSJTJ, foram entregues ao representante do HSJTJ Sr. Roger, a 111 

RESOLUÇÃO 001/2019 CREDENCIAMENTO DE OSC E O CERTIFICADO DE 112 

CREDENCIAMENTO, estes documentos compõem o rol de documentos para 113 

formalização de contrato de prestação de serviços hospitalares e ambulatoriais 114 

que as partes demonstram interesse.  O Presidente esclareceu que a SMSTJ 115 

precisa da parceria do Hospital e o Gerente Geral Sr. Roger confirmou o 116 

interesse em fortalecer esta parceria entre as partes, aproveitou para solicitar a 117 

substituição em decreto de composição de membro representante do Hospital 118 

São José anexo a esta ata. Sem mais a tratar, o presidente agendou a próxima 119 

reunião para o dia 29/03/2019 para tratar da 8ª Conferencia Municipal de Saúde 120 

e suas divulgações. Eu, Cláudia Raitz Buchele firmo e dou fé desta ata. 121 

________________________Vice Presidente COMUSATJ. 122 

Eu, Vilson José Porcincula presidi e firmo de dou fé desta 123 

ata__________________________________________Presidente COMUSA Gestão 124 

2019. 125 


