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Memória de Atividades

A Comissão Técnica e de Fiscalização reuni-se em 22 de Setembro de
2021 ás 19h00 na Sede da Secretaria-Executiva do Conselho Municipal de Saúde com
intuito  de  realizar  a  2º  reunião  para  análise  das  Contratualizações  das  Unidades
Hospitalares  Irmandade  Santa  Casa  de  Arapongas,  e  HONPAR,  bem  como  traçar
medidas  para  atuação  e  gestão  de  ações  com vistas  a  fiscalização  e  avaliação  dos
serviços prestados no Setor Saúde.  Na ocasião estiveram presentes os Conselheiros:
Francisco Robério Peres da Cunha – Segmento de Usuários; Geisiane Karine Sorce –
Segmento de Gestor, Marcos Antonio de Oliveira – Segmento de Usuários; e Alecsandro
de Andrade Cavalcante – Segmento  de Trabalhador,  contando com a participação do
Presidente do CMS Eucir Antônio Zanatta. 

Após  a  obtenção  do  quórum  o  Presidente  Zanatta  informou  aos
conselheiros todas as atividades que a COMFIN executou perante o Relatório GEPATRIA,
no qual participaram em diferentes momentos de reuniões com os Setores de Licitação,
Compras  e  Contabilidade,  e  que  o  que  está  pautado  para  a  COMTEFIS  são  as
Contratualizações,  e  indaga  se  poderiam ser  iniciadas  as  atividades  pelo  Estado  ou
Município,  atendendo  ao  Regimento  Interno  com  foco  a  verificação  dos  serviços
assistenciais prestados, pois ressalta que há uma demanda do Conselheiro Alecsandro de
mais de dois anos, para fiscalizações sobre a Instituição Santa Casa sobre a pauta de
Atenção a Rede Materno Infantil neste Município. O Conselheiro Robério sugere iniciar
pelo Estado, pois sintetizariam para abordar as Contratualizações Hospitalares junto à
SESA. O Presidente Zanatta comunicou aos Conselheiros que já encaminhou um Ofício
nº27  destinado  à  SESA,  sendo  o  mesmo  reiterado  através  do  ofício  nº  35,  com
questionamentos  referente  a  participação  da  Conselheira  Roseli  na  Comissão  de
Contratualização da Secretaria de Estado da Saúde e da ausência de informações sobre
os  relatórios  de  cumprimento  de  metas  hospitalares,  não  obtendo  resposta  até  o
momento. Citou também que tem observado nos relatórios da HONPAR, que a mesma
está  credenciada  com 56  leitos,  porém mantendo  uma  média  de  19  a  20  pacientes
internados, sendo uma indagação já suscitada junto à COMFIN.

Desta forma, o Presidente Zanatta sugere aos Conselheiros membros da
Comissão que seria necessário iniciar as atividades pela área hospitalar Materno Infantil,
que envolvem em uma única área de atenção recursos da Rede Mãe Paranaense e
Contratualização junto à SESA e do Termo de Fomento junto ao Município. O Conselheiro
Robério Coordenador da COMTEFIS sugere solicitando ao Dr. Alecsandro a elaboração
de um check-list, e que é necessário a atuação de profissionais ressaltando necessidade
de que Dr. Alecsandro participe. O Presidente Zanatta afirma que não toda a Comissão
deverá participar de visitas às Instituições podendo estas ser realizadas por apenas dois a
três  membros  da  COMTEFIS,  e  reapresenta  os  documentos  de  Contratualização  da
Irmandade  Santa  Casa  e  HONPAR  para  análise.  O  Conselheiro  Alecsandro  então
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menciona  que  nas  Contratualizações  geralmente  são  pagos  os  seus  valores  com
referência  aos  percentuais  de  metas  alcançados,  e  que  se  recebe  –  se  100%  dos
recursos financeiros já executando-se apenas 90% das metas. O Conselheiro Robério
frisa  que  nas  Contratualizações  há  uma  regra  de  pagamento  por  um  mínimo  de
percentual da produção.

Portanto, foram realizados indicativos das seguintes ações como: 
1º Criar um check list para Área Materno Infantil, constando pesquisa de

informações  quanto  às  áreas  de  RH,  área  física,  produção  de  serviços  e  metas
alcançadas,  recursos  de  financiamento  pelos  entes  federados  (Município,
SESA/Contratualizações),  e  para  agendamento  das  visitas,  com  sugestão  pelo
conselheiro Robério para início em 23 de outubro do corrente ano.

 2º Verificação das Contratualizações Hospitalares / SESA;
3º Análise e verificação em atendimento á demanda do Ministério Público

para o Processo de Terceirização do 24 horas;
4º Atuação conjunta a COMFIN após o cumprimento de cada ação para o

encontro de objetivos regimentais.
 O  Conselheiro  Alecsandro  enfatiza  sobre  a  importância  de  ter

informações  sobre  a  Área  Materno  Infantil, devido  ao  aumento  do  número  de  óbito
infantis, afirmando que não é devido ao COVID. A Conselheira Geisiane menciona que a
Secretaria  Municipal  de  Saúde  têm  essas  informações  à  disposição,  podendo  ser
encaminhado um ofício  para  a  SEMUS,  sendo também relevante  convidar  o  Mistério
Público  para  acompanhar  as  visitas  que  serão  executadas  aos  hospitais,  havendo
concordância dos demais membros. O Presidente Zanatta esclarece aos conselheiros que
a  COMFIN  se  apropriará  das  Contratualizações  apenas  na  questão  financeira,  e  a
COMTEFIS  nas  fiscalizações,  comprometendo-se  a  elaborar  ofício  direcionado  a
Secretaria de Saúde no que se refere a Mortalidade Infantil e para a Instituição Hospitalar
Santa Casa. Que será elaborado relatório de atividades através da Secretaria-Executiva
para encaminhamento aos membros para aprovação dos mesmos.
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LISTA DE PRESENÇA:

Membros:
 Francisco Robério Peres da Cunha – SEGMENTO DE USUÁRIOS________________________________

 Marcos Antonio de Oliveira – SEGMENTO DE USUÁRIOS_______________________________________

 Aline Tassiara Cunha – SEGMENTO DE USUÁRIOS____________________________________________

 Geisiane Karine Sorce – SEGMENTO DE GESTOR ____________________________________________

Márcia Cristina Krempel – SEGMENTO DE PRESTADOR________________________________________

 Alecsandro de Andrade Cavalcante – SEGMENTO DE TRABALHADOR ____________________________

Outros:
Eucir Antônio Zanatta – SEGMENTO DE TRABALHADORES 
(PRESIDENTE):__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________


