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Ata nº 07/2022. Aos dezessete dias do mês de março de dois mil e vinte e dois, foi realizada 1 
a reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde de Irati, na Casa dos Conselhos 2 
Municipais. A reunião teve início com o vice-presidente realizando a conferência do quórum, 3 

que fechou em nove. Em seguida, Gerson agradece a presença de todos e informa que a 4 
Comissão de Orçamento e Finanças não conseguiu se reunir para estudar a prestação de 5 
contas que será apresentada; após, passa a palavra para a senhora Joby realizar a 6 
prestação de contas do exercício de 2021; Joby explica que serão apresentados os dados 7 
do último quadrimestre de 2021, dessa forma será apresentado o fechamento das contas 8 

do referido ano; relata que o relatório apresentado é o relatório padrão da Secretaria de 9 

Tesouro Nacional; expõe que o relatório apresentado é publicado e acompanhado 10 

quadrimestralmente; inicia explicando que o primeiro quadro apresentado é referente às 11 
Receitas resultantes de impostos e transferência constitucionais e legais, o qual serve de 12 
parâmetro para achar os 15% que serão aplicados em saúde, sendo os impostos de IPTU; 13 
ITBI; ISS; Imposto de Renda retido na fonte; esses impostos municipais totalizaram o valor 14 

de R$ 31.458.000,00 (trinta e um milhões, quatrocentos e cinquenta e oito mil reais); deste 15 
valor sendo destinado no mínimo 15% para as contas da saúde; repassa a parte de 16 

recebimento de receitas da União e Estado, sendo desdobrado o fundo de participação dos 17 
municípios, composto pelo Imposto de Renda e IPI; ITR; IPVA; ICMS; IPI-Exportações; o 18 
recebimento de receitas federal e estadual, totalizaram o valor de R$ 84.642.000,00 (oitenta 19 

e quatro milhões, seiscentos e quarenta e dois mil reais); relata que somando os impostos 20 
municipais, estaduais e federal, se tem o valor de R$ 121.101.486,17 (cento e vinte e um 21 

milhões, cento e um mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e dezessete centavos), deste 22 
valor sendo retirado o mínimo de 15% para ser aplicado em saúde. Em seguida, fala sobre 23 

as despesas em saúde, relata que irá apresentar as despesas liquidadas, que são as 24 
despesas que já chegaram os materiais e as notas fiscais; expõe que a previsão inicial 25 
anual de receitas era de R$ 104.915.000,00 (cento e quatro milhões, novecentos e quinze 26 
mil reais), porém, as receitas realizadas ficaram no valor de R$ 121.101.486,17 (cento e 27 

vinte e um milhões, cento e um mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e dezessete 28 
centavos), sendo 91,47% em relação a previsão atualizada; explica que as despesas se 29 
dividem em grandes grupos, expõe que nas partes liquidadas até o bimestre, sendo em 30 
atenção básica; vigilância em saúde; outras subfunções, totalizando o valor de R$ 31 
28.725.579,36 (vinte e oito milhões, setecentos e vinte e cinco mil, quinhentos e setenta e 32 

nove reais e trinta e seis centavos). Em seguida, o conselheiro Wanderley solicita que seja 33 
explicado a diferença entre despesas liquidadas e despesas pagas; Joby explica que a 34 
despesa empenhada foi no valor de R$ 28.795.254,71 (vinte e oito milhões, setecentos e 35 
noventa e cinco mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e setenta e um centavos), sendo 36 
tudo o que a Secretaria de Saúde solicitou para o departamento de contabilidade ou para 37 

a Secretaria de Fazenda; usa como exemplo, que a Secretaria pode ter solicitado o valor 38 
de R$ 100.000,00 (cem mil reais) em medicamentos, e quando o departamento de 39 

contabilidade foi realizar a solicitação dos medicamentos, a empresa tinha apenas R$ 40 
50.000,00 (cinquenta mil reais) em medicamentos, então foi empenhado o valor de R$ 41 
100.000,00 (cem mil reais) e o valor liquidado de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais); o valor 42 
pago é quando chega ao departamento a nota fiscal, onde a Secretaria de Saúde confirma 43 
o recebimento do produto, para que seja realizado o pagamento. Explica que o quadro de 44 
apuração do cumprimento do limite mínimo para aplicação em ASPS realiza um ajuste de 45 
cálculo, relata que se pega a base de cálculo de R$ 28.795.254,71 (vinte e oito milhões, 46 
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setecentos e noventa e cinco mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e setenta e um 47 
centavos) e realiza a glosa dos restos a pagar em valores não processados, inscritos 48 
indevidamente no exercício, sem disponibilidade financeira; explica que o valor R$ 49 

55.044,47 (cinquenta e cinco mil, quarenta e quatro reais e quarenta e sete centavos) é 50 
uma despesa empenhada no ano de 2020, sendo retirada do empenho de 2021, ficando o 51 
valor de R$ 28.670.534,89 (vinte e oito milhões, seiscentos e setenta mil, quinhentos e trinta 52 
e quatro reais e oitenta e nove centavos); dessa forma, o índice aplicado em saúde com 53 
recursos do município foi de 23% no ano de 2021. Em seguida, explica a tabela de receitas 54 

adicionais para o financiamento da saúde, não computadas no cálculo mínimo, explica que 55 
além do dinheiro gasto do município, teve o valor de receitas provenientes da União e 56 

Estados, bem como, receitas oriundas de convênios, que somou o valor de R$ 7.628.945,58 57 
(sete milhões, seiscentos e vinte e oito mil, novecentos e quarenta e cinco reais e cinquenta 58 
e oito centavos). Após, explica que o valor foi gasto em atenção básica e vigilância em 59 
saúde, totalizando as despesas liquidadas no valor de R$ 7.572.228,22 (sete milhões, 60 

quinhentos e setenta e dois mil, duzentos e vinte e oito reais e vinte e dois centavos). Por 61 
fim, apresenta a planilha de despesas totais com saúde, executadas com recursos próprios 62 

e com recursos transferidos por outros entes, ou seja, todo o valor investido em saúde, 63 
independente de recursos, sendo as despesas liquidadas até o semestre em atenção, o 64 
valor de R$ 34.018.845,47 (trinta e quatro milhões, dezoito mil, oitocentos e quarenta e 65 

cinco reais e quarenta e sete centavos); em vigilância em saúde, o valor de R$ 2.178.962,11 66 
(dois milhões, cento e setenta e oito mil, novecentos e sessenta e dois reais e onze 67 

centavos); outras subfunções, sendo a subvenção destinada à Santa Casa no valor de R$ 68 
100.000,00 (cem mil reais), totalizando o valor de R$ 36.297.807,58 (trinta e seis milhões, 69 
duzentos e noventa e sete mil, oitocentos e sete reais e cinquenta e oito centavos); finaliza 70 

expondo que as exigências foram cumpridas. Em seguida, apresenta a planilha em Excel, 71 
que detalha os gastos através das fontes de recursos, expõe que a planilha apresenta os 72 

gastos de janeiro a dezembro, relembra que em alguns meses pode diminuir o valor gasto 73 

em determinadas fontes, e subir em outras, pois o pagamento pode ser realizado por fontes 74 
diferentes; relata que a soma das fontes é que resultam na aplicação geral: inicia explicando 75 
que a fonte 7 é sobre recursos da COVID-19, que veio através do Fundo Nacional de Saúde, 76 
mas é um recurso que deve ser investido nas escolas, com materiais de higiene com 77 
relação à COVID-19, recurso recebido no ano de 2020, sendo gasto no ano de 2021 o valor 78 

de R$ 118.046,48 (cento e dezoito mil, quarenta e seis reais e quarenta e oito centavos); 79 
fonte 303: Joby explica que é a fonte de recursos próprios do município, expõe que a fonte 80 
é dividida em blocos e o primeiro bloco é de pessoal e encargos, explica que entra o rateio 81 
do pessoal do Consórcio Intermunicipal de Saúde, os quais prestam serviços no Consórcio, 82 
mas entram na prestação de contas da Secretaria Municipal de Saúde; no bloco de 83 

terceirização, o conselheiro Gerson questiona se está incluso o pagamento de médicos, e 84 

Joby explica que existe uma divisão, usando como exemplo, o médico ginecologista, que 85 

consta no quadro de funcionários para concurso; quando é contratado ginecologista se 86 
encaixa como terceirização, e quando contratado cardiologista, que não está no quadro de 87 
funcionários, se encaixa como prestadores de serviços; no bloco de serviço de terceiros 88 
pessoa jurídica, o conselheiro Gerson questiona se houve a diminuição de gastos com a 89 
locação de imóveis, tendo em vista que a Secretaria passou a utilizar imóveis próprios; 90 
Jussara explica que o que mudou foi a estrutura dos imóveis, mas os custos continuam os 91 
mesmos; no bloco de rateio: participação Consórcio Intermunicipal de Saúde, o conselheiro 92 
Gerson fala da importância que a direção do Consórcio realize prestação de contas dos 93 
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gastos; o conselheiro Jair expõe que no período de sua presidência, o mesmo encaminhava 94 
ofício solicitando a apresentação das prestações de contas e sempre foi atendido; o 95 
conselheiro Francisco expõe que seria interessante compreender qual o valor é direcionado 96 

ao administrativo e o que é compra de serviços do consórcio. Continuando, no total geral 97 
da fonte 303: R$ 29.075.396,21 (vinte e nove milhões, setenta e cinco mil, trezentos e 98 
noventa e seis reais e vinte e um centavos); fonte 494: recursos destinados pelo SUS, valor 99 
total da fonte: R$ 6.575.336,70 (seis milhões, quinhentos e setenta e cinco mil, trezentos e 100 
trinta e seis reais e setenta centavos); fonte 495: atenção básica, recursos encaminhados 101 

pelo Estado, para o ano de 2022 será considerada também como fonte 494, total da fonte 102 
sendo o valor de R$83.364,09 (oitenta e três mil, trezentos e sessenta e quatro reais e nove 103 

centavos); fonte 510: Aldenir questiona se em cada fonte que possui gastos com médicos 104 
devem ser somados para conseguir o valor exato dos gastos; Joby explica que sim, mas 105 
que pode trazer no final da tabela das próximas prestações o valor total gasto com médicos; 106 
total da fonte 510: R$993.833,13 (novecentos e noventa e três mil, oitocentos e trinta e três 107 

reais e treze centavos); fonte 518: total R$ 234.826,79 (duzentos e trinta e quatro mil, 108 
oitocentos e vinte e seis reais e setenta e nove centavos); fonte 2140: total R$5.300,50 109 

(cinco mil, trezentos reais e cinquenta centavos); fonte 1000: recursos livres do município 110 
em qualquer ação, fonte utilizada para a destinação para a Santa Casa, valor total R$ 111 
100.000,00 (cem mil reais); fonte 2141: emendas especificas para a saúde, valor investido 112 

de R$72.856,31 (setenta e dois mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e trinta e um 113 
centavos); fonte 2410: valor devolvido ao Estado, de R$17.423,75 (dezessete mil, 114 

quatrocentos e vinte e três reais e setenta e cinco centavos); fonte 2411: total gasto de R$ 115 
38.078,10 (trinta e oito mil, setenta e oito reais e dez centavos); fonte 2413: total gasto de 116 
R$74.682,00 (setenta e quatro mil, seiscentos e oitenta e dois reais); fonte 2414: total 117 

R$28.482,00 (vinte e oito mil, quatrocentos e oitenta e dois reais); fonte 2415: total 118 
R$1.992,00 (hum mil, novecentos e noventa e dois reais); fonte 2420: valor gasto de 119 

R$179.307,15 (cento e setenta e nove mil, trezentos e sete reais e quinze centavos); fonte 120 

2421: valor gasto R$33.086,25 (trinta e três mil, oitenta e seis reais e vinte e cinco 121 
centavos); fonte 2422: valor gasto no ano de 2021 de R$111.138,10 (cento e onze mil, 122 
cento e trinta e oito reais e dez centavos); fonte 2498: valor R$2.999,00 (dois mil, 123 
novecentos e noventa e nove reais); sendo gasto no 3º quadrimestre o valor de 124 
R$13.349.122,43 (treze milhões, trezentos e quarenta e nove mil, cento e vinte e dois reais 125 

e quarenta e três centavos), relembra que no 1º quadrimestre foi gasto o valor de 126 
R$11.161.414,56 (onze milhões, cento e sessenta e um mil, quatrocentos e quatorze reais 127 
e cinquenta e seis centavos); 2º quadrimestre o valor de R$13.235.620,57 (treze milhões, 128 
duzentos e trinta e cinco mil, seiscentos e vinte reais e cinquenta e sete centavos), 129 
totalizando no ano de 2021 o valor de R$ 37.746.157,56 (trinta e sete milhões, setecentos 130 

e quarenta e seis mil, cento e cinquenta e sete reais e cinquenta e seis centavos). Em 131 

seguida, Joby se compromete em trazer os dados solicitados pelos conselheiros, nos 132 

valores gastos em médicos; explica que no rendimento técnico o município cumpriu com 133 
todas as necessidades relacionadas a saúde, gastando valores superiores a 15% que é 134 
exigido pela legislação; se coloca à disposição para a retirada de eventuais dúvidas dos 135 
conselheiros. Após, a conselheira Rosalina expõe que escuta muitas reclamações que 136 
envolvem os exames, em que as pessoas fazem as consultas mas não estão sendo 137 
chamadas para a realização dos exames; questiona se o orçamento apresentado também 138 
entra os exames; Jussara explica que dependendo do exame o município paga, porém, 139 
alguns exames quem libera é o Estado, dessa forma, muitos exames passam pela atenção 140 

mailto:conselhosaudeiratipr@gmail.com


                                          Conselho Municipal de Saúde 

                                                           Leis 2812 - 2813/08 - 4650/19 

                                                                             Rua Coronel Pires, nº826 – CAM – Centro- 84500-059/IRATI-PR                                                    

                                                                                     e-mail: conselhosaudeiratipr@gmail.com  FONE: (42) 3132-6211 

4 
 

básica e são encaminhados para o Estado; Walter relembra que existe também a fila de 141 
espera do Consórcio Intermunicipal. Em seguida, o conselheiro Francisco, expõe que a 142 
prestação de contas está bem formulada, relata que possui uma certa dificuldade em 143 

compreender alguns itens; Em seguida, a vereadora Teresinha questiona se o consórcio é 144 
pago corretamente; Joby expõe que o pagamento é realizado rigorosamente todo dia 15 de 145 
cada mês; após, o conselheiro Walter parabeniza o trabalho realizado pela senhora Joby e 146 
explica como funciona a fila de exames da 4ª Regional; expõe que com a apresentação da 147 
senhora Joby, o mesmo aprova a prestação de contas. Em seguida, Gerson expõe que no 148 

geral a prefeitura teve uma arrecadação muito boa, atendendo todas as expectativas, os 149 
índices da prestação de contas estão aceitáveis, e coloca para aprovação a prestação de 150 

contas, sendo aprovada por todos. Em seguida, Mariana coloca para aprovação as atas 151 
n°03; n°04; n°05, sendo todas aprovadas sem alterações; expõe que as inscrições para a 152 
XIV Conferência Municipal de Saúde, está aberta até o dia 25/03/2022 no formato on-line; 153 
se coloca à disposição para ajudar os conselheiros que tiverem duvidas para o 154 

preenchimento do formulário; solicita a realização de uma reunião extraordinária para o dia 155 
23/03/2022, para a aprovação do Regimento Interno da Conferência, sendo aprovado por 156 

todos. Sem mais assuntos a tratar, o vice-presidente Gerson Musial encerrou a reunião. 157 
Eu, Mariana do Carmo Bueno da Rocha, redigi e assinei a presente ata com o vice-158 
presidente, e os demais conselheiros. 159 
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