
RESOLUÇÃO Nº 014/2014

RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO 2013
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

O Conselho Municipal de Saúde, consubstanciado no Parecer nº 006/14 da Comissão de Assuntos
Internos, por maioria dos votos dos Conselheiros presentes na CCXXXIX 239ª Assembleia Geral
Ordinária do Conselho Municipal de Saúde, realizada em 28 de abril de 2014 e considerando,

- que o Relatório Anual de Gestão, o Plano Municipal de Saúde, a Programação Anual de Saúde,
são instrumentos de gestão  do SUS regulamentados por leis e decretos que buscam aperfeiçoar o
cumprimento dos preceitos do sistema pelos diversos entes federativos e, dessa forma consolidar
esta política social;

- que a Programação Anual de Saúde de 2013 da Secretaria Municipal da Saúde compreendeu 105
indicadores  do Plano Municipal  de Saúde,  propostos pela própria Secretaria  que permitiram às
diversas gerências monitorar e avaliar o desempenho da gestão;

RESOLVE  APROVAR O  RELATÓRIO  ANUAL  DE  GESTÃO  2013  COM  AS  SEGUINTES
RECOMENDAÇÕES À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE:

1.  Que o Programa de Saúde do Idoso elabore e implante o Plano de Atendimento ao Idoso e
encaminhe o mesmo para conhecimento e aprovação do Conselho Municipal de Saúde e Conselho
do Idoso;

2. Que a equipe de trabalho discuta a proposta de adoção do Caderno de Saúde do Idoso;

3. Que sejam criados Indicadores para avaliação do programa de saúde do idoso;

4. Que busquem articular com outras instituições da sociedade civil o desenvolvimento de ações de
promoção e prevenção das Doenças e Agravos Não Transmissíveis (DANT);

5. Monitorar os laboratórios de diagnóstico patológico na alimentação contínua do diagnóstico das
neoplasias;

6.  Investir  fortemente em matriciamento  dos profissionais  de saúde,  em especial  nas  áreas de
grande demanda reprimida;

7. Monitorar de perto a captação precoce e planejamento do intervalo entre as consultas de pré natal;

8. Monitorar a meta dos focos do mosquito da Dengue;

9. Instalar o laboratório de entomologia para dengue e outras espécies;

10. Criar o Comitê de Investigação de Óbitos Infantis com a participação dos diversos serviços de
atenção à criança, e com acompanhamento do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente;

11. Apresentar um plano para os próximos 3 anos visando ampliar a cobertura da Estratégia de
Saúde da Família;
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12. Melhorar a infraestrutura do Sistema de Tecnologia da Informação;

13. Apresentar um plano de implantação do PRONTUÁRIO ELETRÔNICO em toda rede de saúde
municipal;

14. Apresentar uma proposta visando a redução do percentual de parto cesárea na rede privada;

15. Apresentar ao Conselho Municipal de Saúde uma proposta de ampliação gradativa (2014, 2015
e 2016) do percentual de investimento na Atenção Básica e do aumento da cobertura da Estratégia
de Saúde da Família;

16. Esclarecer os quadros:
a)  Proporção  de  itens  do Elenco  Básico  de  Medicamentos  ofertados  regularmente,  segundo  o
quadrimestre; 
b) Proporção de funcionários ativos em relação ao quadro necessário, segundo o quadrimestre.

Assim, a Secretária Municipal de Saúde, em cumprimento ao que determina o  Inciso III, Parágrafo
2º do Art. 9º da Lei Municipal n.º 5.290 de 2º de setembro de 2005 e o Parágrafo 2º  do Artigo 1º da
Lei Federal n.º 8.142 de 28 de dezembro de 1990,  Assina a presente Resolução  do Conselho e a
encaminha para que no prazo, instituído na legislação vigente, esta seja devidamente Homologada
e Publicada.

Joinville, 28 de abril de 2014.

O Prefeito,  dando  Cumprimento  ao  que  determina  o  Inciso  III,  Parágrafo  2º  do  Art.  9º  da  Lei
Municipal n.º 5.290 de 2º de setembro de 2005, HOMOLOGA A PRESENTE RESOLUÇÃO.

Udo Döhler
Prefeito
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Larissa Grun Bandão Nascimento
Secretária Municipal de Saúde Interina

Valmor João Machado
Presidente do Conselho Municipal de Saúde


