
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 

 
Presidente        Catiane 

Zemijev 
ski 

 
2510460

89-75 

 
030.092. 
799-14 

Prefeito 
Municipal 
 
 
Farmaceu 

tico 

2017 a 
2020 
 
 
Cargo 
Efetivo 

01/01/2 
017 
 
 
20/07/2 
017 

Linha 

Nova- 
Lajeado 

Grande 

Rua São 

Luiz,120 
Centro 

 
 
 
 
 
catianezemi@hotma 

il.com 
 

Gestor/Secre 

tário 

Terezin
ha C. 

Siviero 

4827449
69-49 

Secretário 
Municipal 
de Saúde 

 

2017 a 

2020

 
009/201

8

Rua 
Vitória,0                         
36- 
Centro 

                                  

 
c) Estrutura organizacional, incluindo conselhos, quando existentes: 

 
Conselho Municipal de Saúde 

Entidade                                 Nome                                      CPF
Representante da Secretaria Municipal 
de Saúde 

Terezinha C.Siviero   482744969-49

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

Representante dos agentes comunitários     Sediane C.Rampazzo
Representante  dos profissionais 
vinculados ao SUS 
Representante dos profissionais 

vinculados ao SUS 

Representante das associações 

comunitárias 

Catiane Zemijevski                                          030.092.799-14 

 

Glaucia Forentin                                             052.520.149-14 

 

Vanderlei Todero                                          665231099-68

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 2019 

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 2019 

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 2019 

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 

 

Elaboração      do 
relatório            de 
gestão 

Parecer            do 
conselho 

 
Setor 

Responsável  

 

Secretaria     da 

saúde 

 
Secretaria     da 
saúde 

 
Providências 

adotadas 

 
Resultados 

obtidos  

 

Relatório 

elaborado 

 
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 2019 a Secretaria Municipal de Saúde desenvolveu trabalho 

preventivo na Atenção Básica com atendimento diário de profissional 

médicos, consultas de enfermagem, tratamento fisioterápico, pscicológico, 

atendimento com nutricionista, tratamento medicamentoso e curativo, vacinas 

e campanhas de vacinação, exames especializados de média e alta 

complexidade pelo Consorcio Intermunicipal de Saúde  AMOSC  (CIS-

AMOSC), atendimento aos grupos de diabéticos, hipertensos, gestantes, 

puericultura, tabagismo, saúde mental, saúde do homem, saúde da mulher, 

saúde do idoso, do adolescente,  transporte de pacientes dentro e fora do 

município. 
 
Oferta de  exames laboratoriais por laboratórios credenciados com coleta no 
município. 
 

Distribuiu-se medicação a toda população de acordo como perfil 

epidemiológico. Encaminhou-se pacientes com exames alterados para as 

especialidades indicadas pelos profissionais médicos. 
 

Realizou-se curso às 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 ,  também atendimento à saúde bucal na atenção básica , bem 

como tratamento de canal e próteses dentárias. 
 

Manteve-se grupo de caminhada “ Amanhecer Caminhando” como 

trabalho preventivo, curativo  e alternativo a população em geral e com 

indicação médica incluindo no projeto exames e consultas conforme 

necessidade. 
 

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 

realizou-se cirurgias gerais, ginecológicas, oftalmológicas, otorrino, 

pediátricas, ortopédicas, vasculares bem como tratamento vascular com 

espuma e layser  e fornecimento de óculos  mediante solicitação médica. 

  

Realizou-se Campanha de Outubro rosa /Novembro Azul e neste o II 

Chá das Tortas oferecido como  coquetel , Palestra e Teatro alusivo as duas 

datas e    práticas preventivas na unidade básica no mês de outubro para as 

mulheres como: coleta de exame preventivo, encaminhamento de 

mamografias, consultas ginecológicas,  ultrassons e procedimentos para 

aquelas mulheres que tiveram exames alterados de preventivo e 

mamografias; e no mês de novembro para os homens;  a Campanha 

Novembro Azul com práticas preventivas na unidade básica  e exames de 

PSA,TGO, TGP, colesterol, triglicerídeos, glicemia , colinesterase, 



encaminhamento para consultas de urologia, e  seguimento de tratamento 

medicamentoso e cirúrgico para  casos com alteração.  
 

Foi mobiliado  o Centro Administrativo de Saúde sendo que resta 

apenas alguns itens a serem executados. 

Manutenção, conservação e atendimento por profissional habilitada 

em Educação Física, 40 horas semanais, na academia fechada Geração 

Saúde. Esta academia é totalmente voltada a recuperação, manutenção e  

saúde de grupos pioritários dentro de analise e indicação médico, pacientes 

pós operatório,  e estendido a população em geral visando prevenção ,saúde  

e qualidade de vida dos usuários. 

 Atendimento da equipe de saude  aos pacientes com grau menor de 

risco e acamados   utilizando-se várias técnicas e metodologias  

principalmente pela equipe de ESF; 

 Melhorias na Unidade Básica de Saúde;  

Atendimento urgência e emergência ; 

Implantado técnicas e materiais  de ultima geração em curativos; 
 
 
 

Lajeado Grande, 21 de marco de 2020. 
 
 
 

 
  Terezinha Chitolina Siviero 
  Secretária Municipal de Saúde 


