
CONSELHO Ml'JNIClPAL DE SAÚDE IDE SANTA TERESA - ES
INSTITUIDO PELA LEI ORDINARIA Nº. 1073/1992

Ata da Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde de Santa Teresa/ES

realizada em 15 de fevereiro de 2022 às 18:00 horas na Sala de Reuniões do

Gabinete do Prefeito Municipal.

Pauta:

01 - Aprovação da última ata (datada em 20 de dezembro de 2021 );

02 - Apresentação das Ações e Serviços em Saúde referentes ao 3º. Quadrimestre

de 2021 junto a Prestação de Contas da Secretaria Municipal de Saúde emitida pelo

Setor Contábil;

03 - Apreciação do Relatório da Etapa Municipal da V Conferência Nacional de
Saúde Mental;

04 - Informativo: Continuidade do Serviço da Unidade Cuidar;

05 - Informativo: Pontos de Atenção/Atendimento à Covid-19;

06 - Informativo: Adiamento da Etapas Municipal da Conferência Nacional de Saúde;

07 - Pauta aberta.

Tem-se início a Assembleia Ordinária do Conselho Municipal de Saúde de Santa

Teresa com o agradecimento da Presidente, Sra. Isabela Pellacani Pereira das

Posses, pela participação dos presentes. Realiza-se a verificação do quórum, sendo

este dado em 07 (sete) Conselheiros Titulares e 02 (dois) Conselheiros Suplentes, e

prossegue-se solicitando a aprovação da última ata, datada em 20 de dezembro de
2021. Sem nenhuma alteração ou divergência na redação, os Conselheiros decidem

pela aprovação da referida ata. Dando sequência à Reunião, Sra. Isabela faz ajustes

na sequência da pauta; deixando a Apresentação Quadrimestral para a parte final.

Desta forma, Sra. Isabela põe em discussão o Relatório da Etapa Municipal da V

Conferência Nacional de Saúde Mental. Informa que o Relatório foi gerado a partir

da Reunião Ampliada deste Conselho realizada em 10 de janeiro de 2022, com

participação de Atores e Usuários dos Serviços de Saúde Mental Municipais,
Gestores, Conselheiros e Convidados. O Relatório em questão fora emitido em

consonância aos padrões instituídos pelo Conselho Estadual de Saúde - CES, e é

dirigido como ponto de pauta para apreciação. Ainda na temática da V Conferência
Nacional de Saúde Mental, tem-se o informativo do adiamento de

Regionais e Estaduais, bem como o adiamento das Etapas a ª
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Estadual de Saúde. Para tanto, fora encaminhado aos e-mai/s dos Conselheiros o

Ofício Circular nº. 005/2022 - SESA/CES/SE que possui essa tratativa. Faz-se

importante mencionar que o Ofício em referência registra que a 10ª. Conferência

Estadual de Saúde cujas etapas estavam programadas para o periodo de janeiro a

maio de 2022, passa a ser considerada Etapa Estadual da 17ª. Conferência
Nacional de Saúde, cuja as Etapas Municipais deverão ser realizadas de novembro

de 2022 a março de 2023, as Etapas Regionais e Estadual entre abril e maio de

2023, e ainda, a Etapa Nacional em junho de 2023. Passa-se ao próximo informativo,

dado na continuidade dos serviços prestados na Unidade Cuidar de Santa Teresa.

Neste ponto, Sr. Fausto Covre toma a palavra e expõe que próximo dia 23 de
fevereiro ocorrerá entre os Secretários Municipais componentes do Projeto Unidade

Cuidar, Associação Congregação de Santa Catarina - Hospital Madre Regina

Protmann e Representantes da Secretaria de Estado da Saúde - SESA, para
alinhamento, discussão e pactuação do tema. No que tange aos Pontos de Atenção

e Atendimento à Covid-19, Sra. Isabela menciona a descentralização das coletas

para detecção da doença com a abertura do Ponto de Apoio na Unidade Cuidar,

justificando-se pelo o aumento de casos e determinando a vazão de testagem junto

às Equipes Estratégias de Saúde da Família. O mencionado Ponto de Atenção tem

por sua finalidade o atendimento à demanda livre, enfocando principalmente em

pacientes assintomáticos, contactantes e com sintomas leves da doença. Para
contemplar a fala sobre a Covid-19, Sra. Isabela menciona a ação de vacinação

programada pela Secretaria Municipal de Saúde a ocorrer na Unidade Cuidar nos
dias 18 e 19 de fevereiro, sendo o primeiro dia para imunização de adultos e o

segundo para crianças. Sr. Gilmar Duarte relata que a instauração do Ponto de

Apoio na Unidade Cuidar fora uma decisão assertiva, e solicita o mantimento do

serviço de testagem. Sra. Isabela informa que com a emissão da Portaria nº. 013-R,

de 20 de janeiro de 2022, o laudo positivo para Covid-19 possui caráter de atestado.

Continuando, passa-se à Apresentação das Ações e Serviços em Saúde referentes

ao 3º. Quadrimestre de 2021 juntamente a Prestação de Contas emitida pelo Se or
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contratados), o quantitativo de Servidores, seus vínculos e folha de pagamento,

produção da Atenção Básica, Assistência Farmacêutica, Núcleo de Apoio à Saúde

da Família - NASF, Centro de Apoio Psicossocial - CAPS, Núcleo de Apoio à Pessoa

com Deficiência - NAPD, Atendimentos Especializados Municipais, Unidade Cuidar,

Consórcio CIM Polinorte, consultas e procedimentos realizados em Vitória, número

de viagens e usuários do Transporte Sanitário, produção do Hospital Madre Regina

Protmann e ações da Vigilância em Saúde (compreendendo os Departamentos

Ambiental, Epidemiológico e Sanitário). Prossegue relatando sobre a Covid-19 no

que tange a vacinação, número de casos notificados, confirmados e óbitos. Informa

sobre o Conselho Municipal de Saúde, Ouvidoria SUS e, por tim, apresenta a

Prestação de Contas emitida pelo Setor Contábil Municipal - referenciando o

Controle de Repasses à Unidade Cuidar, Repasses do Fundo Nacional de Saúde e

o Percentual aplicado com Recursos Próprios. Durante a apresentação algumas

falas e questionamentos foram proferidos, como segue: Quanto a ausência do

Profissional Psiquiatra no CAPS, Sr. Fausto informa que o processo de contratação

já teve início; Quanto ao serviço prestado no NAPD, Sr. Fausto relata que houve

neste ano a contratação de serviço terceirizado em Fisioterapia junto à Clínica lOFlS

e à Pestalozzi para sanar a fila de espera crescente que se estende desde o ano de

2019; Quanto ao Serviço Municipal de Ginecologia, Dr. Edson Luiz Fernandes

Miranda questiona sobre o número de atendimentos constado em planilha, sendo

explicado por Sra. Isabela que são encaminhadas ao Profissional as demandas que

não são absorvidas pelas Equipes Estratégia de Saúde da Família. Prosseguindo, Dr.

Edson expõe a necessidade de padronização e treinamento para coleta de exames

citopatológicos, com adequação das amostras em que haja a contemplação de toda

área de transformação. Neste ponto, Sra. Isabela explana a fragilidade da Linha de
Cuidado da Saúde da Mulher, e em conversa com o Ginecologista, Dr. Leonardo

Povegliano, há a necessidade de treinamento para realização de coleta de
preventivo, acompanhamento pré-natal e puerpério, fazendo inclusive, convite à Dr.

Edson em participação de tal; Quanto ao Transporte Sanitário, Sr. Gilmar Duarte

solicita a inclusão de informação referente ao número de acompªnhant

transportados; Quanto aos dados de Imunização, Dr. Edson q 'ona



CONSELHO MtJNlCIPAL DE SAÚDE [DE SANTA TERESA - ES
INSTITUIDO PELA LEI ORDINARIA Nº. 1073/1992

alcance/meta da cobertura estão contemplados dentro da pactuação estipulada,

sendo replicado por Sr. Fausto que devido as fragilidades enfrentadas pela Covid-19,

o percentual não fora atingido. Com todas as dúvidas sanadas, a Apresentação das

Ações e Serviços em Saúde referentes ao 3ª. Quadrimestre de 2021 e a Prestação
de Contas Contábil e posta em votação; sendo aprovada pelos Conselheiros. Como

pauta aberta, os Conselheiros são questionados sobre a realização das Reuniões
Ordinárias às terças-feiras, presencialmente, às 18:00 horas ou, se caso a pauta não

demandar de deliberações e assuntos complexos, as mesmas possam ocorrer de

forma virtual. Como encaminhamento, decide-se analisar cada pauta e discutirjunto

ao grupo de WhatsApp. Corn nada mais havendo a ser tratado, eu, Jean Carlos
Arndt, Secretário Executivo deste Conselho lavro e assino a presente ata juntamente

ao Vice-Presidente, o Sr. Fausto Covre.

Secretário Exec/fo do Con eIho Municipal de Saúde



Ata da Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde de Santa Teresa/ES
realizada em 08 de novembro de 2021 às 18:00 horas na Sala de Reuniões do

Gabinete do Prefeito Municipal.

Pauta:

01 — Aprovação da última ata;

02 - Apresentação das Ações e Serviços em Saúde referentes ao 2º. Quadrimestre

de 2021;

03 - V Conferência Nacional de Saúde Mental;

04 - Ambulatório Ortopedia e Oftalmologia no Hospital Madre Regina Protmann -

HMRP;

05 - Designação de 02 Conselheiros para função de Coordenadores de Plenária;

06 — Designação de Conselheiro para o Sistema DlGISUS;

07 - Informes Gerais;

08 - Pauta Aberta.

Com a verificação do quórum realizada e com o mesmo atingido, tem-se início a

Assembleia Ordinária do Conselho Municipal de Saúde de Santa Teresa
referenciada ao mês de novembro do ano vigente com a saudação e agradecimento

da Presidente, Srª. isabela Pellacani Pereira das Posses. Prosseguindo, e por esta

ser a retomada das Reuniões pelo modo presencial e por iniciar seu mandato na

Presidência deste Conselho, solicita que todos apresentem-se. Com as
apresentações encerradas, demanda pela aprovação da última ata, datada em 18 de

outubro de 2021; a mesma é posta em discussão para mudanças e/ou sugestões, e

não havendo nada a alterar, é aprovada de forma unânime. Passa-se à
Apresentação das Ações e Serviços em Saúde referentes ao 2º. Quadrimestre de

2021, compreendendo o período entre os meses de maio à agosto. Sr. Fausto Covre,

Secretário Municipal de Saúde, inicia a apresentação com Dados Demográficos (no

que tange à população por faixa etária e sexo) em estimativas do Ministério da

Saúde. Prosseguindo, informa a Rede de Serviços de Saúde (Próprio, Conveniado e

Contratado), as Diretrizes do Município, os Recursos Humanos da Secretaria

Municipal de Saúde por quantitativo e por vinculo, e a Folha de Pagamento com

todos os encargos. Continua, explanando a produção das Equipes Estratégias de

Saúde da Família (consultas e procedimentos), Assistência Farmacêutica, Núcleo de

Apoio à Saúde da Família - NASF, Centro de Apoio Psico“ *oçial - APS, Núcleo de

Apoio à Pessoa com Deficiência - NAPD, Atendimentos Esp zad s Municipais,

. &,



Unidade Cuidar, Consórcio CIM Polinorte, Consultas e Procedimentos realizados em

Vitória, e Hospital Madre Regina Protmann. Discorre sobre o trabalho do Setor de

Vigilância em Saúde, em seus três departamentos: Ambiental, Epidemiológica e

Sanitária, enfocando também na COVID-19, em dados de Casos Notificados /

Confirmados, Óbitos e Vacinação. Informa o número de Reuniões Ordinárias e

Resoluções expedidas pelo Conselho Municipal de Saúde - CMSST, e por fim a

Prestação de Contas encaminhada pelo Setor Contábil Municipal, sendo que, neste,

discorre sobre o Controle de Repasses à Unidade Cuidar, os Repasses do Fundo

Nacional de Saúde e o Percentual Aplicado com Recursos Próprios em Saúde;

Durante a apresentação algumas falas e questionamentos foram proferidos: Dr.

Eudayr Alves Moreira Júnior questiona se todos os Profissionais de Saúde foram

imunizados com a dose de reforço, sendo replicado por Sr. Fausto que sim, salvo

àqueles em que o periodo de 05 (cinco) meses para aplicação da mencionada dose

não concretizou-se. Dr. Jabes de Oliveira Lima indaga sobre a legalidade dos

Serviços Municipais - quanto ao CAPS e atendimentos de Ginecologia, Nutrição e

Pediatria - estarem sendo prestados dentro da estrutura física da Unidade Cuidar;

nisto, Sr. Fausto informa que o serviço foi alocado temporariamente dentro da

referida estrutura para a reforma da Policlínica Municipal. Sr. Marcos Bolzan

Rodrigues questiona sobre a queda acentuada nos atendimentos em Psiquiatria em

comparação aos dois quadrimestres. Sr. Fausto explica que os atendimentos davam—

se através do Consórcio CIM Polinorte, e em busca para solucionar a falta do

Profissional há a adesão a ata com dispensa de licitação esperando concluir os

trâmites ainda neste mês de novembro. Quanto ao NAPD, deixa explícito o grande

número de pacientes na lista de espera do serviço e o número de funcionários
atuantes. Corn intuito de amenizar a situação, está em trâmite junto à Associação

Pestalozzi de Santa Teresa a formalização de Convênio para contratação de
Profissionais Fisioterapeutas, onde a Secretaria Municipal de Saúde “compraria” o

serviço. Sr. Claudemir Guaitolini informa que a Associação Pestalozzi já possui a

estrutura montada, por esse motivo, referencia—se à otimizar o espaço e o Termo de

Fomento celebrado. Drª. Mônica Mônico Magalhães questiona qual o tipo de

Convênio ou Termo de Fomento e apresentado, e Sr. Claudemir explica que o Termo

de Fomento apresenta projeto de extensão de serviços para a Comunidade
Teresense, com até 10 (dez) atendimentos em Fisioterapia Q mês. o que tange à

X

Ortopedia e



Oftalmologia já estão sendo prestados dentro da estrutura física da referida Unidade,

e Sr. Fausto explica que os mesmos ainda se encontram no Hospital Madre Regina

Protmann. A título de informação na mesma temática, relata a saída do Profissional

Reumatologista, Dr. José Mauro Corassa, o qual alega o grande número de faltantes

e que, por esse motivo, haveria inviabilidade financeira para a prestação dos
atendimentos. Visando sanar essa questão, é exposto o trabalho da Secretaria

Municipal de Saúde quanto à verificação junto ao Consórcio CIM Polinorte para

contratação. Por conseguinte, Drª. Mônica questiona a metodologia empregada na

Unidade Cuidar e seu matriciamento, visto sua ideia regular de suporte junto às

Equipes Estratégias de Saúde da Família, pontuando o ambulatório de
especialidades. Neste, Sr. Fausto explica a nova metodologia, com apoio da
Secretaria de Estado da Saúde - SESA e a inserção da Regulação Formativa, a qual

visa o suporte à Atenção Básica. Complementando as falas supracitadas, Dr. Eudayr

relata que não há politica instaurada para Gestão da Unidade Cuidar. Por fim, Srª.

Isabela relata a Campanha do Novembro Azul em parceria com o Sistema de

Cooperativas de Crédito do Brasil - SICOOB, com 50 (cinquenta) atendimentos em

Urologia destinados a pacientes em casos de urgência e com exame de Antígeno

Prostático Específico (PSA) alterado. É pensado em realizar consultas e palestras,

em dois turnos (manhã e tarde), e em necessidade, possibilidade de aumentar 15

(quinze) consultas. Com todas as questões explicadas, os Conselheiros decidem

aprovar a Apresentação das Ações e Serviços referentes ao 2º. Quadrimestre

juntamente a Prestação de Contas emitida pelo Setor Contábil. Passa-se ao terceiro

ponto de pauta designado na “V Conferência Nacional de Saúde Mental”, com

Etapas Municipais a serem realizadas entre as datas de 11 de novembro do ano

vigente à 10 de janeiro de 2022. Srª. Isabela discorre sobre as Etapas a serem
cumpridas, junto à designação de Delegados e propostas. Quanto ao assunto, Dr.

Jabes expõe a baixa adesão a estes eventos, sendo ponderado a realização em

junção de Municipios parceiros. Com essa ponderação, é explicado que há a
necessidade de deliberações e propostas em instâncias Municipal, Regional e
Estadual. Lê-se o Ofício Circular nº. O23/2021 expedido pelo Conselho Estadual de

Saúde e Resolução nº. 1220/2021 de mesmo órgão, para melhor entendimento do

assunto proposto. Sr. Fausto sugere a realização de fórum ampliado, em parceria

com Secretaria Municipal de Assistência Social, Assoââío P talozzi e Hospital

' nª e Usuários dos
') ,)Madre Regina Protmann, pactuando a sensibilização de Pr l



Serviços em Saúde Mental. Com este assunto debatido, é acordado que a
metodologia a ser empregada designa-se em Fórum. Como próximo assunto,
atualiza-se sobre a questão do Ambulatório de Ortopedia e Oftalmologia no Hospital

Madre Regina Protmann. Sr. Claudemir toma a palavra e rememora o término da

Gestão da Unidade Cuidar executada pela Associação Congregação de Santa

Catarina - Hospital Madre Regina Protmann; onde migrou-se os Serviços
Ambulatoriais das duas Clínicas mencionadas para dentro de sua estrutura física.

Ocorre que, como já informado à este Conselho, a referida Associação afirma não

possuir interesse no mantimento do ambulatório em suas dependências por esse

não se designar mais em seu foco de atendimento. A penúltima negociação
realizada entre a Secretaria Municipal de Saúde e a Associação Congregação de

Santa Catarina para aditamento do Convênio firmado com objeto na prestação dos

Serviços de Ortopedia e Oftalmologia, deu-se com prazo de até 31 de outubro.

Durante a negociação para nova prorrogação dos Serviços houve o informativo da

Associação com a proposta de continuidade e o recolhimento de R$ 19.000,00

(dezenove mil reais) ao mês (para novembro e dezembro), sendo este valor alegado

pelo déficit financeiro que a prestação do Serviço Ambulatorial causaria na
Instituição. Em atendimento à solicitação e visando a continuidade do mencionado

Serviço, os Srs. Fausto Covre e Kleber Medici da Costa, enquanto Secretário

Municipal de Saúde e Prefeito Municipal, assumiram a alocação do recurso de

aporte financeiro, sendo requerida a extratificação do que justificaria o déficit
financeiro citado. Com o repasse executado, as partes acordam a prorrogação do

Convênio dos Serviços de Ortopedia e Oftalmologia (Ambulatorial e Hospitalar) até

31 de dezembro do ano corrente. Sr. Claudemir expõe que todos os passos

percorridos entre a negociação será conduzida à este Conselho para conhecimento

e atualização. Dr. Eudayr indica que seja acompanhada fila de espera para
atendimento das especialidades, a modo de conhecer o perfil e a demanda futura.

Drª. Mônica toma a palavra expondo sua preocupação caso ocorra a separação dos

Serviços Ambulatorial e Hospitalar, com prejuízo ao paciente. Nisto, Sr. Claudemir

pondera o entendimento quanto a inviabilidade desta ruptura, explicando a tentativa

da Secretaria para sanar essa problemática mantendo diálogo com poder de

convencimento. Ante o exposto, o Sr. Robson ,Albuquerque de Oliveira,

Representante do Hospital Madre Regina Protmann, e . lca a r/ecessidade doo
repasse dos valores que indicam déficit financeiro, e sugere a , ? si 'idade de rateio»



com os Municípios componentes no Projeto da Unidade Cuidar e SESA. Drª. Mônica

reflete a longo prazo, e neste, pondera que a própria Instituição seria prejudicada;

justificando que, há a filantropia, sua importância e a referência de atendimento em

nível regional. Sr. Fausto complementa as falas anteriores pensando também no

impacto social agregado caso haja a retirada dos atendimentos. Se assim for, haverá

novo estudo de logística quanto negociação, análise financeira e deslocamento de

pacientes. Em consideração às falas supracitadas, tem-se como direcionamento a

solicitação junto a Instituição sobre "o envio dos números de extratificação do Serviço

Ambulatorial. Prosseguindo a pauta, há a necessidade de indicação de 02 (dois)

Conselheiros para atuação na Coordenação de Plenárias Estaduais. Nisto, Srª.
Isabela discorre brevemente sobre o disposto na Resolução nº 1.074/2018, a qual

orienta sobre as atribuições dos Coordenadores. Após interação dos Conselheiros,
designam—se os Srs. Claudemir e Fausto, como titular e suplente respectivamente.

Passa-se ao sexto ponto de pauta, caracterizado na nomeação de um Conselheiro

para acompanhamento e alimentação no Sistema DIGISUS. A título de curiosidade,

explica-se sobre o que é o Sistema, que de forma simplificada, serve para registro e

monitoramento dos Instrumentos de Gestão e Planejamento em Saúde - Plano

Municipal de Saúde (PMS), Programação Anual de Saúde (PAS), Relatório
Detalhado do Quadrimestre Anterior (RDQA), Relatório Anual de Gestão (RAG) e

Pactuação lnterfederativa de Indicadores (SISPACTO). Desta forma, os
Instrumentos de Planejamento devem ser alimentados no Sistema, e sua não

alimentação bloqueia o repasse de recursos provenientes de instâncias maiores. Há

a necessidade de cada Município nomear três perfis: Gestor, Conselheiro e Técnico;

assim, o assunto é conduzido ao Conselho para atendimento à indicação do perfil de

Conselheiro. De forma acordada, é designada a Presidente do CMSST, Srª. Isabela,

para composição do referido perfil. Continuando, sucede-se a pauta com os informes

gerais, onde discorre-se sobre a Imunização contra a COVlD-19. É informado que no

último sábado, dia 06 de novembro, realizou—se Campanha de Vacinação priorizando

a aplicação segunda dose (D2), mas com orientação às Equipes para também
realizar a aplicação de primeira dose (D1) e reforço. O número pactuado de doses

aplicadas no dia totaliza 1.103 (hum mil, cento e três). É exposto o Índice de
Cobertura Vacinal contendo população totalmente imunizada, e tal designa-se em

24 (vin — e três mil,

%?penho e

70% (setenta por cento) - considerando a estimativa de 2“

setecentos e vinte e quatro) habitantes. Tal índice demonstra o .». “ºf*3

. »»



avanço da imunização teresense, embasada na seriedade, eficiência e em
normativas estaduais. Nisto, Sr. Fausto rememora as críticas e denúncias recebidas

pela Secretaria Municipal de Saúde. Dr. Eudayr questiona o lançamento da dose de
reforço junto ao aplicativo ConecteSUS, sendo replicado por Srª. Isabela que, a

Secretaria de Saúde não possui gestão sobre o mencionado aplicativo, e que o

mesmo apresenta instabilidade e demora no lançamento de informações. Caso

ocorra, explica que na interface do próprio aplicativo há um canal de atendimento

entre o Ministério da Saúde e o cidadão para solucionar os problemas que possam

ocorrer. Caso não haja resolução, é sugerido o site “Vacina e Confia” que também

emite o Certificado de Vacinação. Deixa-se exposto o diferencial do Serviço de

Saúde Municipal, que é denominado pela busca ativa de casos do Novo Coronavírus,

atentando—se aos assintomáticos e contactantes. Dr. Eudayr indaga sobre os tipos

de exames que são realizados para detecção da doença, e é informado que são

efetivados o antígeno (SWAB) e o PCR. Para esclarecer, todas as Equipes
Estratégia de Saúde da Familia possuem os testes de antígeno, mas o recebimento

dos mesmos fica por disponibilidade da Secretaria de Estado da Saúde. Por fim, Srª.

Isabela agradece e enaltece a Equipe de Saúde por sua seriedade e organização

quanto o sucesso na Imunização contra a COVID—19. Como último informe, Sr.

Claudemir traz para ciência o pagamento das Metas Qualitativas e Quantitativas

descontadas nos Exercícios 2020 e 2021 ao Hospital Madre Regina Protmann. Por

Legislação Federal e pelo advento da Pandemia do Novo Coronavírus, houve a

suspensão da obrigatoriedade da manutenção das Metas Quantitativas e
Qualitativas contratualizadas pelos Prestadores de Serviço de Saúde no âmbito do

Sistema Único de Saúde (SUS) até agosto de 2020. A partir de setembro do

mencionado ano, houve uma lacuna sem quaisquer instruções Iegais quanto a

temática. Desta forma, a Secretaria Municipal de Saúde retornou a realização dos

descontos conforme os Convênios firmados com a Instituição (HMRP). Com a

emissão da Lei Federal nº. 14.189/2021 (de 28 de julho de 2021), há a retroação a

setembro de 2020 da suspensão da obrigatoriedade da manutenção das Metas.

Diante disto, houve através do Setor Municipal de Controle, Avaliação,
Monitoramento e Auditoria em Saúde a revisão das Metas e posterior repasse ao

Hospital Madre Regina Protmann. Os valores foram repassados no mês de outubro
do ano vigente, designando: R$ 440.345,82 (quatrocentos e que? ta mil trezentos

' icio 2026, e
l, .

e quarenta e cinco reais, e oitenta e dois centavos) referentes ao



R$ 504.222,52 (quinhentos e quatro mil, duzentos e vinte e dois reais, e cinquenta e

dois centavos) referentes ao Exercício 2021. Sr. Claudemir informa que todos os

cálculos realizados serão mantidos em arquivo. Com nada mais havendo a ser

tratado, eu, Jean Carlos Arndt, Secretário Executivo deste Conselho lavro e assino a

presente ata juntamente à Presidente, a Srª. Isabela Pellacani Pereira das Posses.

Secretário Exec ivo do Con lho Municipal de Saúde

à?!

ª /
ISABELA PELLACQÚ PEREIRA DAS POSSES

Presidente do Conselho Municipal de Saúde



Ata da Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde de Santa Teresa/ES

realizada em 12 de julho de 2021 às 18:00 horas através de videoconferência em

plataforma Google Meet.

Pauta:

1 —Aprovação da última ata (14 de junho de 2021);

2 — Formato e Horário das próximas Reuniões Ordinárias;

3 — Apresentação das Ações e Serviços em Saúde referentes ao Primeiro
Quadrimestre de 2021;

4 - Informativo: Plano Municipal de Saúde;

5 —Atualização / Devolutiva: Processo Unidade Cuidar;

6 — Início da reforma da Policlínica com realocação de pessoal;

7 —Avanço da Vacinação COVlD-19;

8 —- Pauta aberta;

9 — Informes Gerais.

Fizeram-se presentes na reunião:

- Osorani Ana Rasseli Barone — Representante dos Usuários: Sindicato dos

Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultores Familiares de Santa Teresa/ES;

— Priscila Alves Rodrigues Rizzo “, Representante dos Usuários: Escola de Ensino
Superior São Francisco de Assis - ESFA de Santa Teresa/ES;

— Karina Nunes Almeida — Representante dos Trabalhadores da Rede Pública e

Privada de Saúde: Serviços Municipais da Área de Saúde de Santa Teresa/ES;

- Ana Maria Massi Nunes — Representante dos Trabalhadores da Rede Pública e

Privada de Saúde: Serviços Municipais da Área de Saúde de Santa Teresa/ES;

- Eudayr Alves Moreira Junior — Representante dos Trabalhadores da Rede Pública e

Privada de Saúde: Clínicas, Drogarias e Laboratórios de Santa Teresa/ES;

- Fausto Covre — Representante do Governo e Prestadores de Serviços Privados:

Secretaria Municipal de Saúde de Santa Teresa/ES;

- Claudemir Guaitolini — Representante do Governo e Prestadores de Serviços

Privados: Secretaria Municipal de Saúde de Santa Teresa/ES;

- Samira Sperandio Merlo — Representante do Governo e Prestadores de Serviços

Privados: Secretaria Municipal de Educação de Santa “Teresa/ES;

— Mirna Matsui — Representante do Governo e Prestax“;

Hospital Madre Regina Prottmann de Santa Teresa/ES;



-_ Robson Albuquerque de Oliveira — Representante do Governo e Prestadores de

Serviços Privados: Hospital Madre Regina Prottmann de Santa Teresa/ES;

- Isabela Pellacani Pereira das Posses — Secretária Adjunta de Atenção Básica e

Vigilância em Saúde;

- Gregório Rocha Venturim — Vice-Prefeito de Santa Teresa/ES;

— Jean Carlos Arndt — Secretário Executivo do Conselho Municipal de Saúde de
Santa Teresa/ES.

Tem-se início a Assembleia Ordinária do Conselho Municipal de Saúde de Santa

Teresa referenciada ao mês de julho do vigente ano com a saudação e
agradecimento do Presidente, Sr. Fausto Covre, pela participação de todos.
Prosseguindo, solicita ao Secretário Executivo pela leitura da última ata, datada em

14 de junho de 2021; sendo esta realizada, a mesma é posta em discussão e
aprovada de forma unânime. Passa-se ao segundo ponto de pauta, designado no

formato a ser empregado para as futuras Reuniões Ordinárias, e a possibilidade de

retorno presencial. Discorre-se que todos os Conselheiros realizaram a vacinação

para Covid—19, ao menos a primeira dose, e que em possibilidade e no caso das

assembleias retornarem presencialmente, fica a sugestão de realiza-las em novo

horário (um pouco mais cedo) visando otimizar e favorecer a dinâmica das mesmas.

Ante o exposto, Sr. Fausto solicita falas dos demais Conselheiros para pactuação da

temática. Dr. Eudayr Alves Moreira Júnior toma a palavra relatando que a sugestão

de adiantar o horário seria complicado para si, visto outras demandas e que o

formato online designa—se no “novo normal”. Complementando a fala anterior, as

Sras. Samira Sperandio Merlo, Priscila Alves Rodrigues Rizzo, Karina Nunes

Almeida e Mirna Matsui relatam sua preferência pelo formato empregado, com

otimização do tempo e pela facilidade de acesso. Após o momento de interação,

decide—se pela maioria a continuidade do modelo virtual com horário das 18:00 horas,

e que, para cada reunião seja realizado levantamento epidemiológico e nova

pesquisa de votos para o tema. Por conseguinte, passa—se à Apresentação das

Ações e Serviços em Saúde referentes ao Primeiro Quadrimestre de 2021, sendo

esta ministrada por Dr. Gregório Rocha Venturim, Vice-Prefeito do Município e no

período compreendido atuante Secretário Municipal de 'aúde. De i ício, justifica o



apresentação relatando sobre as Ações Municipais relacionadas à Covid-19
(Nomeações e Número de Reuniões do Comitê Intersetorial para Enfrentamento da

Covid-19, e Legislações que regem o período), atividades do Conselho Municipal de

Saúde (Número de Reuniões e Resoluções), quantitativo de Recursos Humanos e

Folha de Pagamento, produção das Equipes Estratégia Saúde da Familia,
Atendimentos Especializados, Fisioterapia - NAPD, Centro de Atenção Psicossocial —

CAPS, Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF, Assistência Farmacêutica,

Consórcio CIM Polinorte (exames e consultas), Transporte Sanitário e a atual Frota

de Veiculos, Unidade Cuidar, e Hospital Madre Regina Protmann. Prosseguindo

explana sobre a estruturação e produção dos serviços e ações de Vigilância em
Saúde (Epidemiológica, Ambiental e Sanitária), discorrendo também sobre dados da

Ouvidoria SUS Municipal e os Contratos e Convênios firmados com os valores

repassados e sua vigência. Por fim, apresenta a Prestação de Contas do Setor
Contábil, referenciando a Movimentação Bancária de Contas Vinculadas à Saúde e

Valores Liquidados no Periodo. Algumas ponderações são realizadas por Dr.

Gregório: a primeira trata do Serviço de Fisioterapia, onde neste, informa que serão

reformulados protocolos de atendimento. No que tange ao NASF, discorre que pela

Pandemia de Covid-19 as ações perderam a dinâmica ao que seria proposto,

havendo assim a descontiguração do trabalho. Prossegue informando que os
Profissionais da Equipe NASF estão no momento auxiliando no Monitoramento de

Casos de Covid—19 e na Farmácia Municipal. Na terceira ponderação, explana sobre

o avanço e contratação de Serviços em Oftalmologia para munícipes de Santa

Teresa em Clínica de São Roque do Canaã. E por fim, justifica os índices de
imunização pela falta de doses distribuidas pelo Ministério da Saúde. A
Apresentação das Ações e Serviços em Saúde referentes ao Primeiro Quadrimestre

de 2021 é posta em votação e discussão, sendo a mesma aprovada sem qualquer

ressalva. Sr. Fausto encerra o eixo, colocando a Gestão a disposição para eventuais

questionamentos. Continuando e no quarto ponto de pauta, é conduzido ao

Conselho informações sobre o Plano Municipal de Saúde em construção para

vigência 2022-2025. Sr. Fausto informa o formato empregado na capacitação dos 78

(setenta e oito) Municípios, e que em Santa Teresa foram indicados Srs. Gregório e

Claudemir Guaitolini como técnicos para orientação na 'onstrução e planejamento



prazo para conclusão e envio à este Conselho, designado no final de agosto do ano

vigente. Continua informando o atraso no cronograma sugerido pelo Estado, sendo

marcada Oficina na próxima quarta-feira para início da formulação e alinhamento do

necessário, com elementos técnicos da Secretaria Municipal de Saúde. Quanto ao

papel do Conselho, Sr. Claudemir informa necessário o ajuste, verificações e

sugestões de propostas, objetivos e metas. No quinto ponto de pauta, Sr. Claudemir

discorre sobre atualizações quanto o Processo de Gestão da Unidade Cuidar. A

princípio informa a busca de propostas junto às Instituições Consórcio CIM Polinorte

e AEBES (Mantenedora do Hospital Evangélico de Vila Velha), e que ambas

apresentaram esboço com demandas de serviços. Deixa explícito conferência prévia

e necessidade de efetuar protocolo formal das propostas, e que em possibilidade,

trará extraordinariamente ao Conselho para discussão e conhecimento. Prossegue a

pauta informando o início da reforma do espaço físico da Policlínica Municipal com

contrato válido por oito meses. Expõe que a empresa ganhadora do processo

licitatório possui sede no Estado do Rio de Janeiro, e que há o prazo de quinze dias

para início da obra. O planejamento de tal, além da reforma dos blocos já existentes,

constitui um muro de arrimo devido ao perigoso barranco na parte de trás do prédio

e na construção de espaço para a Farmácia Municipal e seu almoxarifado. Relata

que devido a reforma houve realocação de pessoal, onde as Farmácias Básica e de

Alto Custo, juntamente ao Setor de imunização e CAPS se transferirão
temporariamente ao espaço físico da Unidade Cuidar, e na desocupação do espaço

onde estava lotado o CAPS, o Setor de Vigilância em Saúde se alocará em tal.

Quanto às duas Unidades de Saúde lotadas no prédio (ESF “Centro / Lombardia” e

ESF. “Centenário / Penha”), a obra dará-se junto aos atendimentos; neste, para

condução do processo ser feito da melhor forma e com melhor comodidade (dentro

do possível) aos Profissionais e aos Usuários, ocorrerá a movimentação das
mesmas entre os blocos. Para atualização da Vacinação Covid-19, vem a Srª.

Isabela Pellacani Pereira das Posses, atuante Secretária Adjunta de Atenção Básica

e Vigilância em Saúde, relatar a fragilidade na transparência de dados nos painéis

de controle, havendo delay entre lançamento das doses vacinais aplicadas para
prestação de contas junto ao Ministério da Saúde, devido o mesmo trabalhar em



único para atualização vacinal. Prosseguindo, Srª. Isabela apresenta os dados
referentes, como segue: foram aplicadas 19.716 (dezenove mil, setecentos e

. dezesseis) doses contra Covid-19, destas 13.456 (treze mil, quatrocentos e

cinquenta e seis) doses para primeira aplicação (D1) - correspondendo à 76%

(setenta e seis por cento), e 6.260 (seis mil, duzentos e sessenta) doses para

segunda aplicação (D2) — correspondendo à 34% (trinta e quatro por cento).
Continua sua explanação relatando a baixa perda técnica das doses, e que em

análise, possuimos born cenário com queda de casos confirmados e internações

hospitalares por Covid-19, devido à imunização da população. Para ciência dos
Conselheiros, deixa exposto que trará dados consistentes da vacinação para

constante atualização. Por fim, Sr. Fausto manifesta seu agradecimento aos
Servidores, bem como a competência da Equipe de Saúde em frente à Imunização.

Relata que além da vacinação contra Covid-19, há a aplicação de doses contra
Influenza e demais vacinas rotineiras, e que com a forma sólida das Equipes não

houve parada nos demais Serviços ofertados. Desse modo, deixa registrado seu

agradecimento e respeito à todos. Por fim, passa-se à pauta aberta e informes, onde

em oportunidade, Dr. Eudayr questiona se a Srª. Osorani Ana Rasseli Barone

efetuou sua vacinação, sendo replicado que sim, a Conselheira vacinou em sua

primeira dose. Nada mais havendo a ser tratado, eu, Jean Carlos Arndt, Secretário
Executivo deste Conselho lavro e assino a presente ata juntamente ao Presidente, o

Sr. Fausto Covre.
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CONSELHO MUNIÇIPALDE SAÚDE DE SANTA TERESA

Resolução “022/2021

O Conselho Municipal de Saúde de Santa Teresa, Estado do Espírito Santo, no

uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei nº. 1.073 de 09 de
Dezembrode1992. ' ' ” *
Resolve:

Art. 1º - APROVAR a Apresentação das Ações e Serviços em Saúde
referentes ao 1ª Quadrimestre de 2021 juntamente a Prestação de Contas
encaminhada pelo Setor Contábil.

Art. 2º — Revogam-se as dispOsições em Contrário.

Art. 3º - Homologa—se a presente Resolução.

Santa Teresa — ES, 12 de julho de 2021.

Caso dos Conselhos — Santa Teresa - Centro - CEP 29650-000 - ES
Tel.: (27) 3259-3665 — cmssontoteresa©gmaiLcom



CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA TERESA

Resolução 035/2021

O Conselho Municipal de Saúde de Santa Teresa, Estado do Espírito Santo, no

uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei nº. 1.073 de 09 de
Dezembrode1992. ' '
Resolve:

Art. 1º — APROVA—Rizla Apresentação das Ações,,e Serviçósªitem Saúde

referentes ao__2ot Quadrimestre de 2021 juntamente à Prestação deEContas

encaminhada, pelo Setor Contábil. '

Art. 2º — Revogam—se"as'disposições em contrário.

Art. 3º - Homolºga-se a presente ResolUção. *

Santa Teresa — ES, 08 de novembro de 2021.

ISABELA PÉLLACANI PERElRA DAsPotsásEs

Presidente de cenªs—eineÍMuníieipárªde“ Saúde

Casa dos Conselhos - Santa Teresa — Centro - CEP 29650-000 - ES
Tel.: (27) 3259-3665 - cmssantotereso©gmoíLcom



CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA TERESA

Resolução 001/2022

O Conselho Municipal de Saúde de Santa Teresa Estado do Espírito Santo, no
nº 1. 073 de 09 de

uso de suas atribuições legaisr'wconfertclas pela
Dezembro de 1992. *

Resolve:

Art 1º - APROVAR e Apresentação das Ações e Serviços em Saúde

referentes ao 3() Quadrimestre de 2021 juntamente à Prestação de Contas da

Secretaria Municipal de Saude enoaminhada pelo Setor Contábil Municipal.

Art. 2º - ReVogam-se as disposições em contrário. _,

Art. 3º — Homºloga-se a presente ResOIução.

_ Santa Teresa'— ES, 15 de fevereiro de 2022. -

i'unicipalde Saúde

Caso dos Conselhos - Santa Teresa - Centro - CEP 29650-000 - ES
Tel.: (27) 3259-3665 - cmssontotereso©gmoiLcom


