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AOS  TRINTA DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE DOIS MIL E QUINZE no auditório da 1 

Secretaria Municipal de Palmas, em Palmas - TO, localizado no Paço Municipal na Quadra 2 

502 Sul Av. Theotônio Segurado, deu-se inicio as quatorze e cinco minutos (15h00min) em 3 

primeira chamada, constatando que existe quórum suficiente, a 10ª Reunião Extraordinária de 4 

2015 do Conselho Municipal de Saúde-CMS.  A reunião foi coordenada pelo Presidente do 5 

Conselho Municipal de Saúde, LEONEL DOS SANTOS VAZ, representante do segmento dos 6 

usuários, e assessorada pela secretária executiva do CMS GLEIDIANE RODRIGUES SILVA 7 

FONSECA. Estavam presentes os (as) conselheiros (as) municipais de saúde: LEONEL DOS 8 

SANTOS VAZ, GIANCARLO MONTENOR QUAGLIRELLO, RAIMUNDA SIQUEIRA 9 

GALVÃO, JOÃO CARDOSO LIMA (UBALDO), MÚCIO BRECKENFELD, MISIA SALDANHA, 10 

ALANA BARBOSA RODRIGUES, WISLLAY MACIEL BASTOS, MARCOS ANTONIO 11 

SOARES, FAGNER ARAÚJO LUZ, ALESSANDRO FARIAS PANTOJA. Demais presentes: 12 

EDMA NERI DOS SANTOS (Secretaria Municipal De Saúde), HAIDEE CAMPITELLI 13 

VASQUES (Secretaria Municipal De Saúde), CELESTINA SOUSA BARROS (Secretaria 14 

Municipal De Saúde), ZENEIDE GONÇALVES SANTOS, ANA CÉLIA DE FARIA LARA 15 

CARDOSO, SILVIA FERNANDA PORTO DE OLIVEIRA, JERTON SANTOS MARTINS, 16 

DAHYENE CRIS ALVES SILVA, MARLY CRISTINA FERNANDES DA SILVA (Secretaria 17 

Municipal De Saúde), NINA MARIA DE ALMEIDA ARAUJO, DANIELE GOMES TEIXEIRA, 18 

JOYCE PRINCEZA DE PORTUGAL (COREN-TO), JAMIL CARLOS CAETANO. Registra-se 19 

que justificaram ausência: JOSEANE A. FRANCO, ANDRÉ RIBEIRO, LUÍS CARLOS 20 

BARBOSA, MIRIAM BECKER, RENATA ANDRADE DE MEDEIROS MOREIRA. A pauta foi 21 

lida pelo conselheiro presidente e apreciada pelo pleno. Após isto, a pauta foi aprovada 22 

seguindo as discussões: 1- Programação Anual de Saúde-PAS: O conselheiro LEONEL DOS 23 

SANTOS VAZ solicita que a assessora de planejamento CELESTINA SOUSA BARROS 24 

explane sobre a programação anual de saúde para o exercício de 2016. A assessora explica 25 

que PAS 2016 está detalhado o recurso próprio da saúde (Fonte 0010) e o recurso 26 

constitucional de 15% denominado ASPS-Ações de Serviços Públicos de Saúde (Fonte 0040), 27 

esta fonte tem como fator gerador a Lei Complementar 141. Para essas ações, em 2015, o 28 

orçamento autorizado era de 107 milhões, e em 2016 aproximadamente 123 milhões, valor este 29 

contemplado pelas projeções da folha de 2015, reajuste da data-base, progressões, retroativos 30 

de progressões, insalubridade, contrapartida de medicamentos, complementação de exames, 31 
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despesas discricionárias, a manutenção das ações do CMS, demandas judiciais e 32 

contrapartidas de obras e equipamento. A assessora prosseguiu a explanação do detalhamento 33 

da PAS 2016 com a fonte 0401 referente ao PAB Fixo da Atenção Primária regulamentado por 34 

portaria, tendo como série histórica em 2015, o montante de 6 milhões e 100 mil reais e em 35 

2016 programado 6 milhões e 302 mil reais, valor composto de 5 milhões e 809 mil reais em 36 

portaria e 492 mil de rendimentos. Segundo CELESTINA, esses valores são baseados em uma 37 

série histórica tornando o orçamento o mais exeqüível possível. É importante ressaltar que a 38 

fonte 401 é baseada na população do município, sendo hoje o valor do repasse de 24 reais por 39 

pessoa, com base no Censo de 2010 do IBGE, o que não reflete no atual número da 40 

população. Em relação à fonte 402 referente ao Programa da Saúde da Família, em 2015 o 41 

recurso foi 7 milhões e 301 mil reais, e programado para 2016, 6 milhões e 390 mil reais mais 42 

527 mil para obras, composto de recurso transferido e rendimento. Em relação à fonte 405 43 

referente a MAC-Média e Alta Complexidade, em 2015 foi de 44 milhões e programados para 44 

2016, 43 milhões e 868 mil. Na MAC ainda constam em obras e equipamentos os valores de 45 

506 mil em equipamentos da Urgência e Emergência,  499 mil em equipamentos do Centro de 46 

Doenças Tropicais, 227 mil em Equipamentos para o Complexo de Atenção à saúde da Mulher, 47 

580 mil  para equipar o CECEP e a Policlínica da 303 Norte, 200 mil para fortalecimento da 48 

RAS - Residência em Saúde e 200 mil da última parcela do CAPS AD III. A fonte 406 referente 49 

a Vigilância em Saúde, em 2015 possui o valor de 4 milhões e para 2016 programado 3 50 

milhões 949 mil. A fonte 407 referente a Assistência Farmacêutica que em 2015 tinha o 51 

montante de  1 milhão e 384 reais e para 2016 programado 1 milhão e 350 mil. A fonte 408 52 

referente a Gestão do SUS em 2015 tinha o valor de  1 milhão e 856 mil, e para 2016 o valor de  53 

736 mil. A fonte 410 referente a outros recursos do SUS em 2015 era de 15 milhões e para 54 

2016 reduziu para 9 milhões e 714 mil, composto por recurso transferido, rendimento e 55 

emendas parlamentares. A fonte 440 é referente a Farmácia Básica que em 2015 possui 583 56 

mil 680 reais e em 2016 604 mil 810 reais. A fonte 441 é referente à pactuação do Estado com 57 

o Município para custear as UPAS e SAMU, sendo em 2015 o valor de 6 milhões e 763 mil 58 

reais e para 2016, 6 milhões e 275 mil reais, sem rendimentos pelo fato do Estado nos últimos 59 

meses não repassar esse recurso. É importante destacar que se o Estado não repassar esse 60 

recurso muitas ações serão suspensas segunda a assessora CELESTINA. A fonte 442 se 61 

refere a outros recursos do Estado, sendo em 2015 o valor de 6 milhões e 392 mil, e para 2016, 62 
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4 milhões e 485 mil. A fonte 451 se refere a recurso do petróleo que financia a Urgência e 63 

Emergência, especificadamente na UPA, sendo em 2015 o valor de 930 mil 200 reais, e para 64 

2016 931 mil 050 reais. Totalizando o recurso da saúde para 2016 de 218 milhões sem os 65 

rendimentos. O conselheiro Leonel relata que um dos maiores problemas desse orçamento é o 66 

que se refere ao recurso com cálculo na quantidade de habitantes que não condiz com a 67 

estimativa populacional na atualidade. O conselheiro MARCOS ANTONIO SOARES relata que 68 

região sul está se expandido rapidamente e questiona se atual estrutura da atenção primária 69 

consegue atender esse crescimento. Em resposta o conselheiro WISLLAY MACIEL BASTOS 70 

relata que existe na secretaria um pacote de obras em andamento, exemplo disso são as obras 71 

em modelo padrão das USF Morada do Sol, USF Santa Fé, USF 1106 Sul e USF 1304 Sul, nas 72 

quais cada unidade comporta até 03 equipes e hoje só possui 01 equipe, ou seja, as unidades 73 

estão sendo construídas pensando no crescimento populacional. No entanto, segundo o 74 

conselheiro WISLLAY existe um déficit de aproximadamente 50 milhões referente à previsão 75 

inicial. Para o conselheiro deve-se fazer uma incidência política para que o recurso referente 76 

aos 15% constitucional seja ampliado, juntamente com a contrapartida da união que no 77 

momento possui repasses em atraso e insuficientes. O conselheiro MARCOS concorda na 78 

incidência política e publicizar essa situação de orçamento insuficiente e principalmente a 79 

projeção populacional, enviando documento às instâncias cabíveis. Referente a isso o 80 

conselheiro LEONEL relata que já foi enviado documento para a Câmara de Vereadores 81 

solicitando a participação do CMS na elaboração da LDO. Ressalta ainda o orçamento foi 82 

elaborado dentro do mais factível possível, no entanto, o atraso dos repasses poderá 83 

comprometer a saúde. Sem mais questionamentos o Plano Municipal de Saúde foi aprovado 84 

com uma abstenção. Sendo assim, sem mais para tratar, aos vinte cinco dias do mês de maio 85 

de dois mil e quinze, mais precisamente às 15h33min, o conselheiro presidente LEONEL DOS 86 

SANTOS VAZ encerrou a reunião da qual eu, ALANA BARBOSA RODRIGUES, na condição 1ª 87 

Secretária conselheira, lavrei a presente ata que, após lida, será assinada por mim e pelos 88 

demais membros 89 

presentes:____________________________________________________________________90 

____________________________________________________________________________91 

____________________________________________________________________________92 

____________________________________________________________________________93 
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