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CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAPUAVA
4 Ata da Reunião do Conselho Municipal de Saúde de Guarapuava
5 Ata da reunião extraordinária do Conselho Municipal de Saúde, realizada nas
6 dependências da Faculdade Guairacá, no dia 19 de setembro de 2022, às 14
7 horas, onde se fizeram presentes os seguintes conselheiros: Joarez Camargo,
8 Antonio Alvair de Paula Jr., Eloina Apda Fonseca de Souza, Antony Emanuel
9 Colaço, Viviane dos Santos Oliveira, Janaina Dias, Eliane Santos Cezar e

10 ainda os convidados Larissa Brezezinski, Cristian Zarede, Monica Tavares,
11 Hugo Santana, Fabíola P. de Lima, Chayane de Andrade, Janaina Staben e
12 Luiz Augusto Klososki. Esta reunião tem como ordem do dia: 1)
13 Credenciamento de Profissionais Médicos para Pronto Atendimento e 2)
14 Aprovação da Ata do PNAISP. O Sr. Presidente, agradece a presença de todos
15 e observa que no momento não existe quorum para aprovação do
16 credenciamento. No aguardo do quorum, para efeito legal dá se a explanação
17 de como funcionará o credenciamento, e maiores esclarecimentos. E a
18 segunda pauta que seria aprovação da ata da PNASIP, foi aprovada, pois a
19 mesma já foi disponibilizada para as correções e não houve correções a serem
20 feitas, será anexada à lista de presença daquela sessão. O Sr. presidente pede
21 que a Secretaria faça a explanação do processo de credenciamento.Com a
22 palavra a Sra Larissa, diz que como todos já sabem a gente já estava abrindo o
23 processo credenciamento para profissionais médicos para as urgências e
24 emergências, e já fizemos a abertura dos envelopes no dia 18 de julho.
25 Estamos com cinco empresas credenciadas, mas antes de iniciarmos as
26 contratações, o Tribunal acabou fazendo uma sugestão de adequação, por que
27 eles entendem como uma privatização e é solicitado que teria que ser
28 apresentado junto com uma deliberação do Conselho Municipal de Saúde.
29 Então inicialmente eu pediria a Mônica que é diretora do Departamento de
30 Pessoal, nos explicasse o porquê nós optamos pela terceirização. E ela passa
31 a explicar como estão as vagas nas Unidades, para vocês entenderem. Com a
32 palavra a Sra. Mônica fala que chegou a fazer um esboço do histórico desde
33 2018 e neste ano realizou o concurso público tivemos 20 que se classificaram
34 para PSF que são aqueles médicos para 40 horas e 30 para o pronto
35 atendimento, tivemos alguns profissionais que pediram final de lista e o
36 município acabou chamando todos inclusive os de final de lista, mesmo assim
37 esses profissionais, não sanaram a nossa necessidade. E em 2021 como o
38 nosso quadro de médicos era insatisfatório, tivemos a realização de três PSS.
39 No primeiro tivemos um número maior de inscritos do que o número de vagas,
40 e o que aconteceu o município chamou todos, porém não tivemos a adesão de
41 todos. No segundo tivemos seis que se classificaram para Pronto Atendimento,
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42 mas, só cinco assumiram, para PSF foram classificados dez, mas somente
43 sete assumiram. Já no terceiro, ainda no ano passado foram classificados seis
44 para Pronto Atendimento, mas somente dois assumiram e para PSF
45 classificaram cinco, assumiram somente dois. E recentemente, agora em 2022,
46 fizemos um novo PSS, onde sete fizeram inscrição para ESF e cinco foram
47 para escolha de vagas e já para o Pronto Atendimento foram inscritos com
48 treze e sete que assumiram e já estão trabalhando conosco. Então esse
49 histórico que eu apresentei mostra que foi necessário o credenciamento, para
50 que nos pudéssemos contar com esses médicos na rede, e no inicio do ano
51 que vem provavelmente no primeiro trimestre do ano, teremos a realização de
52 Concurso Público, e que tem uma comissão que já está se reunindo, para que
53 então efetivado, venha sanar nossa deficiência. Se vocês acharem necessário
54 estarei disponibilizando no grupo este material, mas todas essas fases do qual
55 eu mencionei está disponível no Portal de Transparência do Município. Na
56 seqüência Larissa prossegue com a apresentação. Então fizemos a abertura
57 dos envelopes dia 18 de julho nos fizemos esse credenciamento foi feito com
58 base nas horas de plantão. Lembrando que o credenciamento estará disponível
59 por um período de 12 meses, se durante esse tempo eu receber mais um
60 credenciamento de outra empresa, eu analiso a documentação e se ela estiver
61 habilitada, eu credencio a empresa e ela ficará disponível caso haja
62 necessidade. Serão disponibilizadas 8.640 horas para suporte médico da
63 urgência e emergência do Plantão Noturno (Clinico Geral) 8.640 horas para
64 suporte médico da urgência e emergência de Plantão Diurno (Clinico Geral),
65 4.320 horas para suporte médico da urgência e emergência de Plantão Diurno
66 (Pediatra), 4.320 horas para suporte médico da urgência e emergência de
67 Plantão Noturno (Pediatra). Sendo um que cada plantão é de 12 horas por
68 unidade. Uma coisa que vocês devem estar se perguntando, como será feita
69 essa divisão das horas. Deixando claro que o quantitativo de horas, será
70 distribuído de maneira equiparada e proporcional a todas, só uma empresa vai
71 ficar contemplada com 4 horas a mais, porque realmente é difícil fechar os
72 plantões, temos que cuidar que todas recebam o mesmo quantitativo de horas.
73 E cada O pagamento do serviço será feito conforme a execução; as empresas
74 são todas de fora. Nenhuma é do município. Está tudo pronto Dr. Cristian já
75 nos ajudou a fechar os plantões, está tudo pronto é só a empresa chegar e
76 começar a trabalhar. Todas as empresas estão ansiosas para o inicio dos
77 trabalhos, estão nos ligando e nós tivemos o cuidado de não fechamos os
78 contratos, para aguardar a deliberação do Conselho para ai sim formalizar as
79 contratações. A empresa não pode chegar e pedir que só queira trabalhar nos
80 finais de semana, ela tem que estar disponível a nossa demanda. E a partir da
81 contratação, nós iremos solicitar a escala dos médicos com 15 dias de
82 antecedência e estaremos verificando se os médicos não têm sua carga
83 horária comprometida, através CNES–Cadastro Nacional de Estabelecimentos
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84 de Saúde. O ultimo prazo que temos é até quarta feira, para informar se
85 acatamos os apontamentos e informarmos ao Tribunal, porque ele não está no
86 penalizando e sim alertando, mas acredito que se não o fizermos, poder ter
87 alguma penalidade. Eu acredito que essa deliberação deverá ser publicada. O
88 Sr. Presidente pergunta se na nossa Programação Anual de Saúde, não fala da
89 terceirização, se irá ser feito um adendo. Não, nós verificamos com a Viviane,
90 não fala em terceirização e sim ampliação do quadro de profissionais. E será
91 pago com recurso livre, não será usado recurso do Fundo Municipal, por se
92 tratar de urgência e emergência, o recurso do Fundo não contempla urgência.
93 Juarez pergunta se serão somente médicos, ou serão contratados outros
94 profissionais. Larissa diz que não, somente médicos clínicos geral. Juarez
95 pergunta se alguém tem mais alguma dúvida e se estão cientes do que está
96 acontecendo no município. O Sr. Presidente observa que não teve quorum
97 realmente e Dr. Cristian pede pela sensibilização do Conselho. Eliane da
98 Regional diz que não seria o caso de sensibilização do Conselho, mas sim de
99 ser seguido o que fala o Regimento e quem está aqui tem essa sensibilidade.
100 Sr. Presidente diz que até mesmo o conselheiro que não esteve presente,
101 possa vir a questionar, que não houve quorum. Larissa pergunta qual seria a
102 sugestão. Juarez pergunta se não existe a possibilidade de dilação de prazo.
103 Larissa diz se faz ata desta reunião e já coloca que o credenciamento não foi
104 para a votação, porque não houve quorum e enviamos ao Tribunal. Para não
105 correr o risco de não haver quorum no próximo agendamento da reunião,
106 pensou se em fazer a reunião de forma híbrida. Resolveu se aguardar o
107 pedido de dilação de prazo, para reagendar uma nova reunião. Nada mais
108 havendo a tratar eu Giselle Faria de Abreu Vaz, secretária executiva deste
109 Conselho, lavrei a presente ata, que depois de lida e aprovada por todos,
110 segue assinada por mim e demais presentes.
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