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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Of. nO 089/17 - GPC

Excelentissimo Senhor,

Ver, Estevão De Loreno,

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Responde OPI045/2017

Senhor Presidente-

Carazinho, 12 de abril de 2017.

CÂMARA MUNICIPAL
DE CARAZINHO
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Em atenção ao oficio supraCÍtado, o qual contém Pedido de In-

formação, oriundo dessa Casa, encaminhamos cópia de expediente recebido da

Secretaria Municipal da Saúde, contendo as informações solicitadas sobre os exa-

mes, consultas e tratamentos médicos realizados pela referida Secretaria.

Atenciosamente,

W'HW.oara,inho. rs. QOV.b r
,. A.enida Flores da Cunha, n'126-4, Centro

Telefone: {541 I,Jl.,S99 le.moil' prefeitu,,@oor.,;nhO.rs.gov.br

mailto:prefeitu,,@oor.,;nhO.rs.gov.br


PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZ\NHO

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÃRIA

Carazinho - Capital da Hospitalidade

Carazinho, 12 Abril de 2017.,

l:bdlU\7 !
Excelentíssimo Senhor, '~_"""'-"_',,__"'.".'" . I

Ao cumprimentá-lo, o quJ~::~';-io~'~ijW/~;I;~ e apreço, sirvo-me deste
para prestar informações acerca do pedido de informações de autoria do vereador João
Pedro Albuquerque de Azevedo, no oficio de n" 045f2017, de 28 de março de 2017,

Oficio 094f2017 - Gabinete da Secretá1a L-;',
!

De acordo com as solicitações por tópicos:

1) Relação de exames clínicos e de imagem com demanda reprimida
no municipio com indicação da quantidade de exames pendentes
em cada espécie, o valor correspondente - individual e geral
estimativa de quando será suprida a referida demanda.

A relaçao com os exames esta no anexo 1, com a quantidade pendente,
por unidade de saúde e o valor respectivo, Quanto a estimativa de suprir a referida
demanda eletiva, sendo que as urgênciaS de acordo com prescriçãO médica são
autorizadas, de exames de análises clínicas e exames de imagem, será suprida no
exercicio, pois não é demanda fixa, de acordo com o teto fisicoflinanceiro recebido da
União e respectiva parcela do municipio, de acordo com os limites contratualizados a

serem observados mensalmente.

2) Relação de procedimentos clrurgicos ou outros terapêuticos
especializados com demanda reprimida no municipio, com
indicação da quantidade de procedimentos pendentes de cada
espécie, o valor correspondente - individual e geral - e estimativa
de quando será suprida a referida demanda.

o anexo 2 apresenta a fila de espera dos usuários para a hidroterapia.
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Quanto às cirurgias eletivas que estão na fila de espera, temos cerca de

400 cirurgias. Foi contratualizado neste ano de 2017, com o HCC o valor de R$
48.000,00 para as cirurgias eletivas que já começaram a ocorrer de acordo com a
possibilidade dos profissionais médicos e respeitando a fila de espera que se dá através
do formulário de encaminhamento, O valor das cirurgias é variável de acordo com a
tabela SUS, sendo que no caso das eletivas há complementaç:iO de valor, Estima-se

A•. p.t~a.736 Fone (54) 333' .'855 CEP gg500.()~~• carazinho.RS
CNPJ 87.613.535~OO,-16
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." SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E VIGILÂNCIA qANITÁRJA

Carazinho - Capital da Hospitalidade

que com este valor inicial possam ser realizadas cerca de 100 cirurgias em curto prazo
de tempo. Cópia do tenno de contrato em anexo de na 3.

3) Relação de consultas com médicos especialistas com demanda
reprimida no município, com indicação da quantidade de consultas
pendentes em cada espécie, o varor correspondente _ individual e
geral - e estimativa de quando será suprida a referida demanda.

o nÚmero de consultas especializadas são disponibilizadas através do
CEM (Centro de Especialidades Médicas) no município de Carazinho, agendado através
das Unidades de Saúde e também via SISREG que são as consullas de especialidades
que vão para a referência fora do município, sendo mais comuns os destinos: Tenente
Portela (Urologia),Passo Fundo e Porto Aiegre. Os usuários que consultam no CEM com
o clinico geral agendam consultas especialidades nos dois primeiros dias do mês, lendo
uma espera em média de 30 dias.

O valor das consultas médicas para os médicos credenciados é de R$
30,00 atualmente, porém, em algumas especialidades o profissional é concursado. O
valor estimado ao CEM para as consultas especializadas mensalmenle é de R$
120.000,00. Está sendo solicitado novo credenciamento para melhorar
significativamente a oferta, sendo que o valor da consulta ao médico também está sendo
revista. Cabe colocar que o município tem a Gestão Plena do SUS e recebe valor de
média e alta complexidade para o pagamento lambém destas consultas, sendo que é
repassado pelo MS o valor de R$ 10,00 por consulta especializada, tendo a limitação de
valor, inSuficiente a demanda, sendo que o municipio complementa quase que na
totalidade.

No quadro a seguir a demanda por especialidade de acordo com a unidade
de saúde no município de Carazinho.

---------,'".C,,,~.,, •.',",,C"C.~"'I~.,.""'.,,C.,.,,","<,,>'",.".o.•"""Oc.c,=."=,c,"c~=,,~----_
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r PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO SAÚD~~.~, Oll'''' ",,00.; _
SEC'RETARIAMUNIC1PAL DA SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Carazinho - Capital da Hospitalidade

AGENDAMENTO COM ESPECIALISTAS

Informações fornecidas pelas unidades de saúde no dia 29/03/17
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Floresta 25 5 19[ 13 37 18 45 67 2[

Sassi 49 4 24 31 55 75 61 43 32 "I 15 [
Medianeira 2 3 2 3 12 4 16 28 3 I
Sommer 1 2 2 8 9 11 17 31

Oriental 23 1 43 41[ 71 48
1

87 99[ 34 36

Camaquã n 5 3 7 8 9 14 33 7 1O[

Conceição 20 1 13 37 53 45 21 33 10

Nova O. Preto 25[ 12 21 7 37 21 16 35 19 "
Res. Cantares 38 12 27 26 35 "I ,,[ 62 28

Princesa 38 14 28 21 48 33 39 12 I
Operário 2 2 7 17 18 30 31 25 12

Vila Rica 31 5 51 87 146 86 51 9[ 10 19

Passo D'Areia 27 4 20 12 5 52 21 20 [
Total: 303 54 195 286 448) 581 500 566\ 101 163 15 19

Av, PIlI,ia, 136 Fone 1[,41 3331.2855 CEP 9950O-VOO• Caraz;nho.RS
CNPJ 87.613.53510001.1&



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E VIGILÂNCIA SA,NITÁRIA

Carazinho - Capital da Hospitalidade

Sendo o que se apresenta para o momento, enviamos cordiais saudações.

Atenciosamente,

dv~};
An~:itttSchell Almeida

Secretári~Mun. Da Saúde e Vigilância
Sanitária

Exmo. Sr,
Milton Schmitz
MD, Prefeito Municipal de Carazinho RS
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FLÁVIO COSTA'iDE MORAIS,

RECEPOONISTA MAl N' 5'1%
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LISTA I)E ESPERA PARA HIDROTERAPIA

1- Rosa Maria dos Santos
2- Neli Salete Soares
3- Cecília Costa Siqueira
4- Juraci de Ávila
5- Camilly Esteris
6- Helena Soares dos Santos
7- Bianca Martins
s- Karen dos Santos
9- Suzana Vanzin Pivatto
10- Neuza Kothe
11- Gian Alves Gonçalves
12- Pedro Vieira
13~IuriHolanda Gonçalves
14- Gilsolano Demétrio
15-Andressa Simas da Silveira
16- Solange Loos Pedralli
17-Vitório Alhert da Silva
18- Monica Pasqualotto Ruas
]9- Luciano Rodrigues
20- Jaqueline Beeker Reis
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CONTRATADO

H(;S?ITA.L wE CARIDA.DE DE CARAZINHO

Millon Sc!lmiU
',"",,\0

CONTRATANTE

MUNlCiPIO O" CARAZINIiO

Matril: J. V.-Sug.
,,' 00','",
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cLÁUSULA PRIMEIRA: DOS RECURSOS ORCAMENTÁRIOS

Fica ôSlabeler;:kla en~e as I"'~e; " Uldiza~o <les ,eCUf>GS FAEC _ Fundo dE Acl';e"
Estratég'c,,,, e Com~r.."çãc - ~"ra v:iii'açêo de cl'Jrgias _Ieti"",. cujo "a[or astir:;;>doé de «$
48.537,95 (Ouarenlô@oi,omi:' sa'scectos" ,lima e .até 'eais. noventa e cinco cent.•vos). !õ>OG"em
lO,,:, queml repa""dc ~1e"=~S 6."1 30!()g!2G13. con'orme solidt.cáo da Seocet&rIÕMunicip.' c.Sa"d.. .~~ -

A. despesa; O<Jr;erào. CC'.,to de s"9~int. áo:õç.jo orçõmenttltiõ
09 SECRET~RIA MUNiCIPAL DASAUtl:õ

üs,02 PUNDO ~UNICIPAl DE SAUOEiCARAZINJiO
09 02,10 SAUDE

09.02 10.3ú2 .~SS"ST~NCI.~HOSDJAlAR EAf~8ULATORIAl
09,02. 10.302.0'73 ASS'ST~~C!~. EMERGENCIAl E HOSPITALAR

09,02,'0.302.0173.2106 MANlrr, GERAL ASSIST. EMERGIliCSPITALAR
196911.3.36,0.36,00.00.00 OU7i1:JS SERViÇOS llE TERCEIROS _ PE$SOAJU"iDICA

4690 FNSif'AEG

ESTADO DO RIO G!<ANüE DO SU,L "
PREFEITURA. MUNICIFAL DE C~~.ozNI-'_~

DIRETORIA DE LlCITAÇO __

OBJETO, O OIa""nte TermoAdili,o ao Conlra'c n' 015J2C16 '"'" pm Objéo " util;LaçiiDdos re~"rsos
FAEC - Fundo de Ações ~'tr"légiC<i. e Compenõô;;'o "" teImo. do Oficio SMS n' 00712G17.
emiMo ""Ia Secrelaria Municipal d. Sa()je

DE/lCORDo
QUANTç A.FOR\fA

_f---.:...-/_

Perm'"~cer1lin8'te,"d~5õs js""is O!""Sul., ct~C['''''3:0. para (Cd"" "S fins s efeitos 0"
dir.,;,", OsCQW"lao!es firmam o P"''*'"t~ T~r",cAdl'lvo. em 02 Iduas) vias do igual tem" lerma
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