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Secretaria Municipal de Saúde - SULINA 

CNPJ: 09.004.299/0001-27 

Rua Tupinambá 869 Telefone: 46324413004 – E-mail: saude@sulina.pr.gov.br 

85565-000 - SULINA - PR 

RELATÓRIO DE GESTÃO - PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 

 

1. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO 

1.1 Secretário(a) de Saúde em Exercício 
Secretário em Exercício   
Nome:      RONAN ERNZEN Data da Posse: 02/08/2019 

Secretário de Saúde Referente ao Ano do Relatório de Gestão 

Nome: ADELAIDE ERHART PERIERA DA COSTA Data da Posse: 02/01/2017 
 A Secretaria de Saúde teve mais de um gestor no período a que se refere o RAG? Sim 

1.2 Informações do Fundo Municipal de Saúde 
 Instrumento legal de criação do FMS Tipo Lei - 55 

 CNPJ 09.004.299/0001-27 - Fundo de Saúde 

 Data 04/11/1991 

 O Gestor do Fundo é o Secretário da Saúde? Sim 
Gestor do FMS 
Cargo do Gestor do FMS 

1.3 Informações do Conselho de 
Saúde 

Instrumento legal de criação do CMS 
Nome do Presidente do CMS 
Data 
Segmento 
Data da última eleição do Conselho 
Telefone 
E-mail 

1.4 Conferência de Saúde 
Data da última Conferência de Saúde 

1.5 Plano de Saúde 
A Secretaria tem Plano de Saúde? 

RONAN ERNZEN 
Secretário de Saúde 
 
 
 
Tipo Decreto – 30/2019 
VALDECI DOMINGOS HAITO 
15/04/2019 

usuário 

15/04/2019 

4632441421 

saude@sulina.pr.gov.br 

 
04/2019 

Sim 
A Secretaria de Saúde tem plano de saúde referente ao 

 período de 2018 a 2021?  Sim 

 Situação  Aprovado 

 Aprovação no Conselho de Saúde Resolução nº 25 Em 05/12/2017 
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A Secretaria de Saúde tem programação anual de 
saúde referente ao ano de 2019? 
Situação 

 

Sim 

Aprovado 

Aprovação no Conselho de Saúde Resolução nº 27 Em 04/11/2018 

A Secretaria de Saúde tem programação anual de saúde referente ao ano de 2020? Sim 
Aprovação no Conselho de Saúde         Não 

     Situação          Pendente Aprovação 
     Aprovação no Conselho de Saúde                                                                        

1.6 Plano de Carreira, Cargos e Salários 
O Município possui Plano de Carreira, Cargos e Salários (PCCS)?  

Sim 
O Município possui Comissão de elaboração do Plano de Carreira, Cargos e Salários (PCCS)? 

Sim 

1.7 Informações sobre Regionalização  
O município pertence à Região de Saúde:  

7ª RS Pato Branco 

O município participa de algum consórcio?  

Sim, Consórcio Intermunicipal de Saúde de Pato Branco - PR 

  O município está organizado em regiões intramunicipal? 

   Não 

 

1.8 Introdução - Considerações Iniciais 
 

 O relatório de gestão é a sistematização de informações sobre os resultados obtidos em período de gestão, 

funciona como prestação de contas, uma vez que estabelece as receitas, despesas e programas realizados neste 

mesmo período. Com o presente relatório de gestão, a secretaria municipal de saúde, procura apresentar uma 

síntese das atividades realizadas no ano de 2019. É possível ainda rever as linhas de atuação, as estratégias e 

encaminhamentos que deverão ser adotados para realizar as ações e serviços necessário visando o atendimento da 

população com qualidade. 
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2. Programação Anual de Saúde e Pactuação da Saúde 

Pactuação Interfederativa 2017 a 2021 
Relação de Indicadores 

 

Nº Indicador 
Meta 
2019 

Resultado Unidade 

01 
Número de óbitos prematuros (de 30 a 69 anos) pelo conjunto das 4 principais 

DCNT (Doenças do Aparelho Circulatório, Câncer, Diabetes e Doenças 
Respiratórias Crônicas) 

01 06 
N. 

Absoluto 

02 Proporção de óbitos de mulheres em idade fértil (MIF) investigados 100 100 % 

03 Proporção de registro de óbitos com causa básica definida 96 100 % 

04 
Proporção de vacinas selecionadas do CNV para crianças < 2 anos – 

Pentavalente (3ª dose), Pneumocócica 10-valente (2ª dose), Poliomielite (3ª 
dose) e Tríplice viral (1ª dose) – com cobertura vacinal preconizada 

100 100 % 

05 
Proporção de casos de doenças de notificação compulsória imediata (DNCI) 

encerradas em até 60 dias após notificação 
100 100 % 

06 
Proporção de cura dos casos novos de hanseníase diagnosticados nos anos 

das coortes 
100 100 % 

07 Número de casos autóctones de malária N/A N/A 
N. 

Absoluto 

08 Número de casos novos de sífilis congênita em menores de um ano de idade 0 0 
N. 

Absoluto 

09 Número de casos novos de aids e menores de 5 anos 0 0 
N. 

Absoluto 

10 
Proporção de análises realizadas em amostra de água para consumo humano 

quanto aos parâmetros coliformes totais, cloro residual livre e turbidez 
100 60,85 % 

11 
Razão de exames cito patológicos do colo do útero em mulheres de 25 a 64 
anos na população residente de determinado local e a população da mesma 

faixa etária 
1.30 1.05 Razão 

12 
Razão de exames de mamografia de rastreamento realizados em mulheres de 

50 a 69 anos na população residente de determinado local e população da 
mesma faixa etária 

0,59 0,78 Razão 

13 Proporção de parto normal no SUS e na saúde suplementar 35 16,13 % 

14 Proporção de gravidez na adolescência entre as faixas etárias 10 a 19 anos 13 3,23 % 

15 Taxa de Mortalidade Infantil 0 0 
N. 

Absoluto 

16 Número de óbitos maternos em determinado período e local de residência 0 0 
N. 

Absoluto 

17 Cobertura populacional estimada pelas equipes de atenção básica 100 100 % 
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18  
Cobertura de acompanhamento das condicionalidades de saúde do programa 

bolsa família 
95 91,97 % 

19 Cobertura populacional estimada de saúde bucal na atenção básica 100 100 % 

20 
Percentual de municípios que realizam no mínimo seis grupos de ações de 

vigilância sanitária, consideradas necessárias a todos os municípios 
N/A N/A % 

21 Ações de Matriciamento realizadas por CAPS com equipes de atenção básica N/A N/A % 

22 
Números de ciclos que atingiram mínimo de 80% de cobertura de imóveis 

visitados para controle vetorial da Dengue 
N/A N/A 

N. 
Absoluto 

23 
Proporção de preenchimento do campo “ocupação” nas notificações de 

agravos relacionados ao trabalho 
100 100 % 

 

Programação Anual de Saúde 2019 

Diretriz 1- Garantir do acesso da população a serviços de saúde, com qualidade e em tempo adequado ao 
atendimento das necessidades individuais, mediante aprimoramento da política de atenção básica. 
Objetivo: Estabelecer um padrão de qualidade da atenção básica abrangendo todo o município, efetivando a 
implantação e integração do NASF com as equipes de Saúde da Família. 
 

Nº Indicador 
Meta 
2019 

Resultado Unidade 

01 
Reestruturar as equipes de Estratégia da Saúde da Família 
(ESF) onde há falta de profissionais. 

100 100 % 

02 
Ampliar o atendimento à população pela Equipe de Saúde 
Bucal 

100 100 % 

03 
Manter as duas equipes de 2 Estratégias Saúde da Família e 
Saúde Bucal no Programa de Melhoria do Acesso e da 
Qualidade (PMAQ). 

100 100 % 

04 

Promover apoio as ESF, bem como ampliar a abrangência e 
o escopo das ações da Atenção Básica, e aumentar sua 
resolutividade, reforçando os processos de territorialização 
e regionalização em saúde. 

100 100 % 

05 
Manter 100% de cobertura populacional pelas Equipes de 
Estratégia Saúde da Família; Manter a aprimorar o 
acompanhamento do programa bolsa Família; 

95 91,87 % 

06 
Promover as ações preconizadas pelo programa Saúde na 
Escola. 

100 100 % 

 

Diretriz 2 - Garantia do acesso aos serviços especializados e de urgências. 
Objetivo: Assegurar o acesso a rede de atenção especializado e aos sérvios de urgência, garantindo um atendimento 
íntegro e humanitário. 
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Nº Indicador 
Meta 
2019 

Resultado Unidade 

01 
Manutenção e fortalecimento dos serviços prestados através do Consórcio 
Intermunicipal de Saúde – CONIMS 

100 100 % 

02 Estruturar os plantões de sobreavisos no Centro de Saúde 100 100 % 

03 
Manter os plantões médicos de urgência e emergência na Policlínica 
Chopinzinho 

100 100 % 

04 Manter a Rede SAMU 192 – Consórcio CIRUSPAR 100 100 % 

05 
Manutenção dos serviços especializados do Pediatra, Ginecologista e 
Cardiologista 

100 100 % 

 
 
Diretriz 3 - Implementação e fortalecimento da Vigilância em Saúde por meio de promoção da saúde, vigilância, 
proteção, promoção da saúde, vigilância, proteção, prevenção e controle das doenças e agravos à saúde. 
Objetivo: Assegurar que as equipes da Vigilância Epidemiológica e Sanitária trabalhem integradas às equipes de 
Saúde da Família na atenção a vigilância, prevenção e controle de doenças, bem como ás emergências, e que juntas 
fortaleçam a promoção da saúde, a vigilância em Saúde ambiental e da Saúde do trabalhador. 
 

Nº Indicador 
Meta 
2019 

Resultado Unidade 

01 
Realizar investigação em 100% dos eventos adversos à saúde de qualquer 
natureza, de notificação compulsória, bem como outros eventos de 
interesse do município 

100 100 % 

02 
Investigar 100% dos óbitos infantis (menor de 1 ano) e 100% dos óbitos de 
mulheres em idade fértil 

100 100 % 

03 
Atingir as coberturas vacinais e a homogeneidade vacinal preconizadas pelo 
Ministério da Saúde 

100 100 % 

04 
Notificar 100% dos casos de Hepatite B por sorologia, monitorando através 
do SINAN 

100 100 % 

05 
Realizar coletas de amostra de água para análise dos parâmetros 
coliformes totais, cloro residual e turbidez 

06 06 N.Absoluto 

06 
Inspecionar os estabelecimentos de interesse à Saúde, considerados de 
maior risco, num total de 800 inspeções 

800 203 
N. 

Absoluto 

07 Investigar os possíveis focos da dengue no município; 100 100 % 

08 Investigar 100% dos casos de dengue 100 100 % 

09 Capacitar novas equipes para implantar a equipe de Tabagismo 01 01 
N. 

Absoluto 
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Diretriz 4- Promoção do acesso da população aos medicamentos da Atenção Básica. 
Objetivo: Garantir o acesso e fornecimento para população e medicamentos seguros, eficazes e de qualidade, 
garantindo sua adequada dispensação.. 
 

Nº Indicador 
Meta 
2019 

Resultado Unidade 

01 
Distribuição de medicamentos do elenco das doenças crônicas como 
hipertensos, diabéticos, cardiopatas, DBPOC, asma. 

100 100 % 

 
Diretriz 5- Fortalecimento da Gestão do SUS, de modo a melhorar e aperfeiçoar a capacidade resolutiva das ações e 
serviços prestados à população. 
Objetivo: Aperfeiçoar a gestão do planejamento e da informação em saúde. 
 

Nº Indicador 
Meta 
2019 

Resultado Unidade 

01 
Implementar o Monitoramento e Avaliação da Gestão do SUS, capacitando 
profissionais para elaboração e avaliação dos instrumentos de Gestão do 
SUS 

100 100 % 

02 
Divulgar o serviço de Ouvidoria do município; 
Capacitar profissionais 

01 01 N.Absoluto 

03 Fortalecer a Gestão participativa e o Controle Social na Gestão do SUS 01 01 N.Absoluto 

04 
Realização de 3 Audiências Públicas da Saúde, sendo quadrimestral a 
prestação de contas 

03 03 N.Absoluto 

05 Capacitações para os Conselheiros  01 01 N.Absoluto 

06 
Viabilizar, administrativa e financeiramente a realização de eventos, 
mobilizações, palestras nas mais áreas da saúde 

06 05 N.Absoluto 

07 Mobilização das ações para o combate da Dengue 03 03 N.Absoluto 

 
Diretriz 6- Estruturação e investimento na Rede de Serviços de Saúde. 
Objetivo: Melhoria da estrutura do Centro de Saúde, garantindo o acesso a serviços de qualidade. 
 

Nº Indicador 
Meta 
2019 

Resultado Unidade 

01 Ampliação da unidade central de saúde (Centro de Saúde). 100 100 % 

02 Aquisição de Equipamentos 100 100 % 
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Diretriz 7- Estruturação e investimento na Rede de Serviços de Saúde. 
Objetivo: Melhoria da estrutura do Centro de Saúde, garantindo o acesso a serviços de qualidade. 
 
 

Nº Indicador 
Meta 
2019 

Resultado Unidade 

01 
Participação das despesas com ações e serviços públicos de saúde na 
receita líquida de impostos e transferências constitucionais e legais 

15 19,83 % 

02 Manter as atividades do Fundo Municipal de Saúde 100 100 % 

 

Estimativa total da arrecadação e recursos realizados com ações e serviços públicos em 
saúde para o exercício de 2019 

Total de Recursos Previstos: R$ 5.740.740,00 Total de Recursos Realizados: R$ 4.423,054,82 

 

Análise e Considerações 

 

Apesar de não utilizarmos o que foi previsto no orçamento e não atingir alguns indicadores, 
acreditamos que estamos evoluindo e melhorando cada vez mais, sempre cumprindo com nossa 
obrigatoriedade. Vale ressaltar que o orçamento esta “inchado”, pois sempre é corrigido com a 
inflação, porém não condiz com o quantitativo financeiro que realmente temos para utilização do 
recurso. 
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3. Demonstrativo da utilização de recursos 

                Demonstrativo da Lei de Responsabilidade Fiscal 
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Análise sobre o demonstrativo orçamentário 

 

 As receitas provenientes de impostos e transferências do município alcançaram o 
montante de R$ 15.479.909,70, dos quais 15%, ou seja R$ 2.321.646,45 deveriam ser gastos 
com ações e serviços públicos de saúde. No entanto o valor aplicado foi de R$ 3.069.885,48, 
correspondente a 19,83%. Foram ainda utilizados nos mesmos serviços receitas provenientes da 
União e do Estado no valor de R$ 1.353.169,34. 
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4. Análise e Considerações Finais 

 O sistema SARGSUS para elaboração do RAG 2019 foi desativado, havendo a 
necessidade da elaboração manual do mesmo, pois o sistema DigiSUS ainda está com muitas 
falhas, utilizando-se de dados do SISPACTO 2019, SIOPS e TCE-PR. 
 
Recomendações para a próxima programação anual de saúde e/ou redirecionamentos para 

o plano de saúde 
 

 A Gestão da Secretaria de Saúde deve continuar mantendo a proximidade com as demais 
secretarias da administração, principalmente com a contabilidade, visando o detalhamento do 
orçamento e da aplicação dos recursos da saúde. 
 Esperamos que a ferramenta DigiSUS que veio para substituir o SARGUS esteja 
operacional até o próximo relatório de gestão, para unificarmos os dados dos sistemas e ter uma 
maior clareza na hora de montar o mesmo. 
 Vale também salientar a possibilidade de adaptação dos indicadores pactuados na 
programação anual de saúde para uma unidade mais quantificável, visando melhor compreensão 
na hora de apresentar e entender o relatório.  
 

5. Apreciação do Relatório de Gestão 

 

• Enviado ao Conselho de Saúde para apreciação em: 24/03/2020 

• Apreciado pelo Conselho de Saúde em: 24/03/2020 

• Parecer do Conselho de Saúde: 
 

O Conselho Municipal de Saúde, em Reunião ordinária do dia 24 de março de 2019 
apreciou o Relatório Anual de Gestão do ano de 2019 do Fundo Municipal de Saúde de 
Sulina, estado do Paraná e resolveu APROVAR por unanimidade, expedindo-se a 
Resolução nº 04/2020. 
 
 

Sulina – PR, 24 de Março de 2020. 


