
 
 

ANEXO V 
PRESTAÇÃO ANUAL DE CONTAS DE GESTÃO 
RELATÓRIO DE GESTÃO (Art. 9º, 14, § 1º) 

 

I - INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE A UNIDADE E RESPECTIVOS RESPONSÁVEIS: 
 

a) Informações Gerais: 
Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Lajeado Grande 
CNPJ: 10460008/0001-94 
Endereço: Avenida América, 760 
Telefone: (49) 33550044 
E-mail: sec.saudelg@hotmail.com 
Sítio Eletrônico:  

 
b)Rol dos Responsáveis: 

Responsávei

s 

Nome CPF Cargo/Fu
nção 

Período 
de 
gestão 

Ato 
Nomeaç
ão e 
data 

Ato 
Exonera
ção e 
data 

Endereç
o 
Residen
cial 

e-mail 

Prefeito Noeli 
Jose 
Dal 

Magro 

 Prefeito 
Municipal 

2017 a 
2020 

01/01/2
017 

 Linha 
Nova-
Lajeado 

Grande 

 

Presidente Catiane 

Zemijev
ski 

030.092.

799-14 

Farmaceu

tico 

Cargo 

Efetivo 

20/07/2

017 

 Rua São 

Luiz,120 
Centro 

catianezemi@hotma

il.com 

Gestor/Secre

tário 

Inelve 
T. 
M.Dieri

ngs 

744.208.
799-04 

Secretário 
Municipal 
de Saúde 

01/01/2
017 a 
15/01/2

018 

02/01/2
017 

15/01/2
018 

Rua 
Vitória,0
36-

Centro 

inelvet.mdierins@g
mail.com 

 

c) Estrutura organizacional, incluindo conselhos, quando existentes: 
 

Conselho Municipal de Saúde 

Entidade Nome CPF 
Representante da Secretaria Municipal 
de Saúde 

Inelve T.M.Dierings 744.208.799-04 

Representante do órgão da educação Marilete M.Varnier 597.513989-91 

Representante dos agentes comunitários  Sediane C.Rampazzo  

Representante  dos profissionais 
vinculados ao SUS 

Catiane Zemijevski 030.092.799-14 

Representante dos profissionais 
vinculados ao SUS 

Glaucia Forentin 052.520.149-14 

Representante das associações 
comunitárias 

Alcides dos Santos 845294011-72 

Representantes dos Sindicatos Nelci Tormen Bettu 569.502179-00 

Representante das Associações de pais e 

professores 

Evandra Marchetti 022.713.189-47 

Representante do grupo de mulheres Otília P.Inviti 471.221.539-91 

Representante das instituições religiosas Danilo Geremia 346.256.079-49 

 
 
 
d) Competências institucionais, indicando as normas legais e regulamentares 
correspondentes: 
Lei Municipal nº312/2001 



 
 

O conselho Municipal de Saúde, de caráter permanente, terá funções 
deliberativas, normativas e fiscalizadoras, assim como de formação estratégica, 
atuando no acompanhamento, controle e avaliação da política municipal de 
saúde, inclusive nos seus aspectos econômicos e financeiros, em acordo com 
as diretrizes e normas do Sistema Único de Saúde - SUS. 
 
 
3-Contingenciamento de despesas no exercício:  
NADA CONSTA PARA O EXERCICIO DE 2017 

Decreto nº Despesa Razões Efeitos/Consequências 

    

    

4- Informações sobre o reconhecimento de passivos por insuficiência de créditos ou 

recursos: 
 

NADA CONSTA PARA O EXERCICIO DE 2017 
 

Despesa reconhecida sem 
orçamento 

Valores Motivos do reconhecimento 

   

   

 
5- As razões e/ou circunstâncias para permanência de Restos a Pagar processados e não 
processados por mais de um exercício financeiro: 

NADA CONSTA PARA O EXERCICIO DE 2017 
 

Empenhos de restos a pagar inscritos a partir do 
segundo ano pretérito ao da prestação de contas 

Fornecedor Motivos 

   

   
 

b) indicação do órgão de imprensa oficial, nos termos do art. 6º, XIII, da Lei nº 
8.666/1993: 
TODAS AS PUBLICACOES OFICIAIS SÃO FEITAS NO DIARIO OFOCIAL DOS MUNICIPIOS (DOM) 

 
 
VI - INFORMAÇÕES SOBRE AS RECOMENDAÇÕES EXPEDIDAS PELO 
ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO E AS PROVIDÊNCIAS ADOTADAS (OU 
NÃO) NO EXERCÍCIO, DEMONSTRANDO:  
 
a) Recomendações expedidas e providências adotadas: 
 
Recomendações atendidas 
Recomendações Providência 

Sugerida 
Setor 
Responsável 

Providências 
adotadas 

Resultados 
obtidos 

Elaboração do 
relatório de 
gestão 

 Secretaria da 
saúde 

 Relatório 
elaborado 

Parecer do 
conselho 

 Secretaria da 
saúde 

 Parecer 
apreciado e 
aprovado 



 
 

 
b) Recomendações pendentes: 
Todas as recomendações sugeridas foram prontamente analisadas e dentro das 
possibilidades postas em praticas pela secretaria 
 

AÇÕES DESENVOLVIDAS: 

 

Relatório da Secretaria Municipal de Saúde 

No ano de 2017 a Secretaria Municipal de Saúde desenvolveu trabalho 
preventivo na Atenção Básica com atendimento diário de profissional médico, 
tratamento medicamentoso, oferecimento de exames laboratoriais e 
especializados pelo consorcio, atendimento aos grupos de diabéticos, 
hipertensos, gestantes, puericultura, tabagismo, saúde mental e transporte de 
pacientes dentro e fora do munícipio.  

 No início do inverno licitou-se a vacina H1N1 da gripe com recursos 
próprios a toda população como também realizou-se as campanhas 
decorrentes ao calendário Vacinal do Ministério da Saúde.  

Distribuiu-se medicação a toda população de acordo como perfil 
epidemiológico. Encaminhou-se pacientes com exames alterados para as 
especialidades indicadas pelos profissionais médicos. 

Criou-se curso as gestantes, desenvolvido pelos profissionais da 
atenção básica do município, sendo que ao término do mesmo todas 
receberam um kit gestante. 

Realizou-se campanhas de prevenção a dengue, palestras educativas 
nas escolas com também atendimento à saúde bucal com tratamento de canal 
e próteses dentárias. 

Implantou-se pilatescomo tratamento alternativo aos pacientes com 
indicação médica e fisioterápica. 

Com objetivo de agilizar as filas de espera das cirurgias eletivas a 
Secretaria Municipal de Saúde aditou o contrato de rateio com o CisAmosc e 
encaminhou-se cirurgias gerais, ginecológicas, oftalmológicas e de otorrino. 

Realizou-se campanha de outubro rosa e novembro azulcom práticas 
preventivas na unidade básica, coleta de exame preventivo, encaminhamento 
de mamografias e exames de PSA, palestra motivacional e também com 
ginecologista obstetra renomado, posteriormente fora servido coquetel e no 
final do evento fora distribuído brindes aos participantes. 

Para bem atender a população a Unidade Básica passou por reformas 
nos banheiros e colocação de corrimões de acessibilidade nas rampas, troca 
de rejunte no piso, troca de portas e rodapés, colocou-se manta asfáltica em 
todo coberto e realizada pintura interior e exterior da Unidade Básica. 



 
 

No decorrer do ano licitou-se a obra do Novo Centro Administrativo de 
Saúde onde será alocada a parte Administrativa da Secretaria Municipal de 
Saúde. 

      
 
 
 
 
                      Lajeado Grande, 20 de fevereiro de 2018 
 
 
                         
                        Inelve T. M. Dierings 
 


