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Ata de Sessão 

 

Plenário JULIO FLORIANO PETERSEN 

 - XV Legislatura -  

 
Ata nº 05/2017 da 1ª Audiência Pública de Prestação de Contas da Secretaria Municipal da Saúde, da 

Câmara Municipal de Gramado, realizada dia 26 de abril de 2017. 

Ata nº 05/2017 da Audiência Pública de Prestação de contas quanto ao uso de recursos da Secretaria Municipal da Saúde de Gramado, realizada 
no dia 26 de abril de 2017, às 14h00, no Plenário Júlio Floriano Petersen. Sob a Presidência do vereador Professor Daniel, Vice-presidente da 
Comissão de Saúde, Educação e Meio Ambiente. O senhor Presidente saudando a presença dos senhores vereadores, comunidade e imprensa, 
invocou a proteção de Deus e declarou aberto os trabalhos da Audiência Pública de prestação de contas, quanto ao uso de recursos da Secretaria 
Municipal da Saúde. Convidou para compor a Mesa dos trabalhos o Presidente da Câmara Municipal de Gramado, vereador Luia Barbacovi; 
Secretário Adjunto da Saúde, Jair Damasceno; Contador do Município Paulo Felipe Pinho. Vice-Presidente Professor Daniel: “Convido para 
compor a Mesa de Trabalhos o Secretário Adjunto de Saúde Jair Damasceno e Contador Paulo Felipe Pinho. Ressalto que iniciaremos com o 
pronunciamento do Contador Paulo Felipe Pinho e ao final abriremos para perguntas”. Paulo Felipe Pinho: “Boa tarde a todos, nós viemos aqui 
para prestar contas do relatório municipal de gestão de saúde, que é uma normativa que o Estado, é o recurso que o Estado nos manda, mas pra 
não ficar só com esse relatório, senão vou só explanar um relatório, botar aqui números pra vocês, eu trouxe alguns dados sobre a saúde, do ano 
anterior para esse ano com algumas comparações nesse período. Orçamento em 2016, orçado em 2017, isso foi o inicial, vocês podem ver que 
em 2016 o orçamento da Secretaria da saúde foi R$ 29.077.528,27, depois no decorrer do ano tem receitas novas e implementado recursos, ele se 
fechou o ano de 2016 com R$ 38.853.352,81 esse foi o orçamento que foi destinado para saúde em 2016. Já 2017 começamos o orçamento, só 
para explicar, Você sabe que o orçamento da Saúde recursos nesse cálculo do índice de 15% ele retêm de impostos então a cada imposto que se 
paga, IPTU, é a parte de impostos, não taxas, só impostos, 15% vai para a saúde e 25% para educação, o restante fica de livre gasto, destinado 
como o Executivo quiser gastar. Só que sempre se gasta mais, hoje a saúde do Município de Gramado como a Educação, ela não sobrevive mais 
no índice inconstitucional, 15%  mal paga o custo da máquina, então 15% hoje. Já começamos o orçamento de 2017 com R$ 39.307.074,44 e Eu 
já atualizei, lancei o superávit do ano passado e já estamos com orçamento da saúde para 2017 de R$ 40.196.596,27. Isso é uma previsão de 
orçamento. Agora o que foi já gasto, já está empenhado, já tá destinado a ser gasto, 2016 no mesmo período de Janeiro a Março, tem um 
comparativo de três meses, já foi empenhado em R$ 10.649.607,93, já em 2017 no mesmo período foi empenhado R$ 14.488.797,86. SIOPS- 
esse é um relatório Federal que fechou o 6º bimestre de 2016, que é um dos motivos que a gente tá aqui. Então a gente viu que a Receita de 
impostos que fazem a percentagem aquela que eu falei pra vocês, deu um total de R$ 128.292.042,38, a gente gastou vinte oito milhões que 
correspondeu a R$ 28.532.554,52, percentual apurado 22,24%, bem mais do que os 15% do índice constitucional. Já o mesmo relatório do 1º 
Bimestre de 2017 ao qual a receita entrou em R$ 31.343.210,59 até agora, foi gasto R$ 3.556.615,47, nós temos com percentual do 1º Bimestre de 
11,34%, do mínimo índice inconstitucional, abaixo do mínimo, mas é dois meses, 1º Bimestre, então isso no decorrer do processo vai. Eu trouxe 
pra provar pra vocês os relatórios, os SIOPS aquilo que eu mostrei pra vocês tá expresso no documento oficial que ali, fechou o ano em 22,24% 
gastos com saúde. O outro relatório é do 1º Bimestre que é aqueles 11,34%. Esse é o tal relatório em gestão de saúde, ele tá pedindo audiência 
pública, então a gente vai vim aqui, quanto tempo Ana? Quadrimestre, então esse aqui fechou o ano de 01/09/2016 a 31/12/2016, daqui quatro 
meses a gente vai vir aqui para esclarecer e prestar contas de novo do quadrimestre. São todos recursos que entra, municipal e a parte que a 
gente tá aqui é fonte Estadual. Esse relatório é simples, ele mostra o saldo final daquele quadrimestre, ele mostra o que entrou de receita do 
estado, que o Estado repassou, os rendimentos que teve a conta financeira, mostra o que foi gasto e mostra o que ficou de saldo, então ali o saldo 
final é o saldo que ficou nas contas, dos recursos de saúde que veio do Estado, Estaduais e Federais, é o saldo que ficou nas contas no final do 
ano, vocês podem ver ali que tem farmácia básica ficou em sessenta mil reais e assim sucessivamente. Como eu falei tem os Federais e tem os 
estaduais ali, Tem uma conta ali farmácia básica fixa, trezentos e nove mil na conta. Então esse é o saldo financeiro que ficou na conta, isso é o 
que eu tenho para demostrar pra vocês aqui”. Público Vereador Dr. Ubiratã: “Tem alguma conta do hospital aí dentro?”. Paulo Felipe Pinho: 
“Tem, tem recurso ali que vai direto pro Hospital, tu sabes os recursos? As farmácias básicas ali é os remédios”. Público Vereador Dr. Ubiratã: “O 
que tem que vai pro hospital aí também está nos 15%?”. Paulo Felipe Pinho: “Não, não, o que conta dos 15% é a parte que o município aporta 
para o hospital. Então o que que o hospital, é uma prestação de contas de um serviço do hospital, então não é convenio, a gente compra um 
serviço do hospital. O que acontecia há anos atrás, o Governo Federal mandava dinheiro pro hospital diretor, o estado mandava dinheiro pro 
hospital e o município mandava dinheiro pro hospital através de convenio. O que que nós três vimos, sentamos uma vez nós três, uma pessoa do 
Governo Federal, uma do Estadual e vimos que pagávamos a mesma coisa, a gente tava mandando dinheiro para a mesma coisa para o hospital. 
então a gente fez um pacto único, que é um pacto de gestão, é feito um convênio, um serviço, o Governo Federal não manda mais direto pro 
hospital, ele manda pro munícipio, o Estado manda para o município e o município junta o dele e compra o serviço”. Vereador Dr. Ubiratã: “Numa 
conta só?”. Paulo Felipe Pinho: “Numa conta só, OBS: “Este trecho ficou inaudível e não pôde ser transcrito”, o índice dos 15% é a parte do 
município, esses recursos, todos os recursos da saúde começam com quatro”. OBS: “Problemas técnicos de som”. Paulo Felipe Pinho: “Então a 
parte dos recursos Federais ele não conta pro índice, é um recursos específico, ele vem destinado exatamente para uma finalidade, inclusive os 
12% é só dos impostos, que a prefeitura tem que gastar”. Público (sem microfone, não pôde ser transcrito). Paulo Felipe Pinho: “Não tenho de 
cabeça essa informação, mas tu sabe mais ou menos pelo contrato quanto tu paga? Vereador Dr. Ubiratã: “E essa documentação, esse material 
tem como mandar pra nós?”. Paulo Felipe Pinho: “Já está aqui no computador de vocês”. Vereador Dr. Ubiratã: “Até pra saber quanto esta 
sendo investido na saúde básica e quanto está sendo investido no hospital”. Paulo Felipe Pinho: OBS: “Este trecho ficou inaudível e não pôde ser 
transcrito”. Vereador Dr. Ubiratã: “Tu sabe quanto vem Federal e quanto vem Estadual?”. Público: “(sem microfone, não pôde ser transcrito)”. 
Público (Ana Camila Bazzan): “Desculpa interromper, já na fonte estadual ali, a gente pode visualizar o que foi transferido para o Hospital, na 
Rubrica 4230, também dentro do bloco média e alta complexidade, apoio a rede hospitalar e também ali onde temos a 4170 que refere-se ao 
SAMU, não na integra, mas alguns recursos também são destinados para o hospital dentro dessa rubrica”. Público: “(sem microfone, não pôde ser 
transcrito)”. Paulo Felipe Pinho: “Nós compramos um serviço, não é um convenio com o hospital, a gente compra um serviço, nós vamos lá 
completamos tantas cirurgias, tantos atendimentos, tantos médicos, tem contrato, isso aí tem que ficar bem explicado”. Vereador Dr. Ubiratã: 
“(sem microfone, não pôde ser transcrito)”. Paulo Felipe Pinho: “Só temos um hospital”. Vereador Dr. Ubiratã: “(sem microfone, não pôde ser 
transcrito)”. Paulo Felipe Pinho: “Não necessariamente”. Vereador Dr. Ubiratã: “Mas tu vai comprar um serviço de traumatologia, isso tem que 
licitar?”. Paulo Felipe Pinho: “Isso é um convênio que ele já vem estipulado, não é só nós, a Federal passou isso pra nós também, eles 
mandavam o dinheiro direto para eles”. Vereador Dr. Ubiratã: “Quem contrato o serviço é o município?”. Paulo Felipe Pinho: “Sim”. Vereador Dr. 
Ubiratã: “Esse serviço não deveria ser licitado?”. Paulo Felipe Pinho: “É que esse serviço de traumatologia é separado”. Vereador Dr. Ubiratã: 
“Só estou dando um exemplo”. Paulo Felipe Pinho: “Tem a parte de cirurgias eletivas, a gente compra uma parte deles”. Vereador Dr. Ubiratã: 
“Tudo bem, mas não tem que ser licitado?”. Paulo Felipe Pinho: “Sim, mas, essa parte acho que não, acho que não necessariamente”. Vereador 
Dr. Ubiratã: “Não tem certeza?”. Paulo Felipe Pinho: “Não porque é um serviço que cai no hospital né vereador, o hospital tá lá, a pessoa se  
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quebrou e tá no hospital, a gente tem que pagar aquele serviço, a gente prevê aquilo, se a gente vai licitar uma empresa pra cada vez que uma 
pessoa se machucar”. Vereador Dr. Ubiratã: “Mas não é por atendimento, é por serviço. Hoje tem empresas que prestam serviços, por exemplo, 
na área de traumatologia, na área de cirurgia geral, de gineco obstetricia, pediatria, é uma equipe, o hospital paga, não paga por RPA, o hospital 
paga por empresa”. Paulo Felipe Pinho: “Acho difícil pegar um preço tão bom pro hospital”. Vereador Dr. Ubiratã: “Não estou questionando o 
preço, estou só fazendo uma pergunta sobre a questão de como é que é feita a contratação, porque quando o hospital paga, ele paga para uma 
empresa jurídica, ele não paga pra pessoa física né?”. Paulo Felipe Pinho: “É, é nota fiscal direitinho do hospital”. Vereador Dr. Ubiratã: “Essa é 
minha dúvida só”. Paulo Felipe Pinho: “Posso ver isso com a parte jurídica, mas acho que o hospital ainda é um bom negócio pra tabela, a gente 
paga a tabela SUS né, que é bem abaixo do mercado normal, mas posso levantar fazer uma consulta e ver”. Vereador Dr. Ubiratã: “Quanto é que 
o município paga por uma cirurgia de prótese de quadril?”. Paulo Felipe Pinho: “Não, nós pagamos uma cirurgia eletiva, tenho que olhar o 
contrato, no contrato tem tudo especificado, não tenho o contrato aqui”. Vereador Dr. Ubiratã: “É muito mais que tabela SUS, não é tabela SUS, dá 
uma olhada”. Paulo Felipe Pinho: “Posso verificar isso, vou passar para o Secretário de Saúde”. Vereador Luia Barbacovi: “(sem microfone, não 
pôde ser transcrito)”. Vereador Luia Barbacovi: “Então dá uma média de quase novecentos mil por mês, somando Federal e Estadual dá dois 
milhões, por quatro são quinhentos mil, isso é conta de padeiro, não ofendendo padeiro, quinhentos mais trezentos e cinquenta e cinco, que era 
semestre passado, então seria quase oitocentos e sessenta mil por mês que o hospital recebe entre federal, estadual e municipal”. Paulo Felipe 
Pinho: “Mas isso hoje eu já chego e já levanto isso pra vocês”. Vereador Luia Barbacovi: “Sim ali até tem alguma Emenda que eu vi ali, tem 
quatrocentos e poucos mil de emenda”. Paulo Felipe Pinho: “Algumas quando é pro hospital sim, ou aquelas consulta popular às vezes tem, mas 
ultimamente tá bem fraco”. Vereador Luia Barbacovi: “Mas seria mais ou menos em isso? Em torno de oitocentos a novecentos mil?”. Paulo 
Felipe Pinho: “Eu posso confirmar, eu chega lá levando esses dados e vejo certinho”. Vereador Luia Barbacovi: “Eu vi Emenda ali”. Paulo Felipe 
Pinho: “Mas acho que aquela ali não é pro hospital, é pro posto de saúde”. Vice-presidente Professor Daniel: “Boa tarde aos vereadores que 
chegaram, algum vereador tem algum questionamento, alguém da comunidade?”. Vereador Dr. Ubiratã: “E a prestação de contas do hospital, ele 
faz junto a vocês na prefeitura?”. Paulo Felipe Pinho: “Faz direto para o Conselho de Saúde”. Vereador Dr. Ubiratã: “Só para o Conselho de 
Saúde?”. Paulo Felipe Pinho: “Sim, pra nós ele manda nota fiscal, porque é um serviço”. Vereador Dr. Ubiratã: “Desculpa Paulo não entendi”. 
Paulo Felipe Pinho: “Como expliquei, é uma prestação e serviço, ele prestou serviço vai o procedimento todo acho que pro médico auditor 
examinar, ele examina, passa para o Conselho de Saúde, o Conselho aprova, depois mandam pra pagar, nós simplesmente, o Executivo depois 
de isso tudo pronto, nota liquidada, serviço prestado, nós pagamos. Presta conta para secretaria da Saúde, não para contabilidade”. Vereador Dr. 
Ubiratã: “E quem é o médico auditor? ele é um médico auditor contratado ou concursado?”. Paulo Felipe Pinho: “Não, não, ele é concursado, 
concursado. Ele que vai ver a necessidade, já teve épocas de gozar alguma coisa que ele achou que tava demais, tem essa, isso o tribunal de 
contas quando vem é a primeira coisa que ele pega, ele pega olha e confere”. Vereador Dr. Ubiratã: “A secretaria sabe como está a situação 
financeira do hospital?”.  Paulo Felipe Pinho: “Eu não sei te responder esta pergunta”. Vereador Dr. Ubiratã: “Jair sabe? Não? Tudo bem, é que 
não tem prestação e contas”. Paulo Felipe Pinho: “Eu, por exemplo, não vi nenhuma prestação de contas do hospital em si, balanço, então eu 
não posso te dizer nada”. Vice-presidente Professor Daniel: “Mais alguma pergunta?”. Público (Holf Naumann): “Meu nome é Holf, a 
comunidade se não me engano é a primeira vez que ouço dessa Audiência Pública referente à Secretaria de Saúde. Eu gostaria que o senhor nos 
confirmasse que isso foi instituído a pouco ou já está funcionando há anos e nós não tivemos conhecimento, obrigado”. Paulo Felipe Pinho: “Me 
causou surpresa também, mas é uma coisa que tem há anos, teria que ter tido antes, pra ser autorizado esse relatório, esse do Estado, precisa de 
uma Audiência Pública, estão nos exigindo essa Audiência Pública, tenho que provar que eu tive Audiência Pública pra poder liberar do sistema 
lá”. Público: “Mas é a primeira vez que foi feita?”. Paulo Felipe Pinho: “Sim, era usado à reunião do Conselho de Saúde como isso, no lugar 
disso, na verdade tem que ter uma Audiência Pública, usava antes a ata da reunião do Conselho, e agora é feito Audiência Pública”. Vereador Luia 
Barbacovi: “Eu tava observando ali farmácia, no quadrimestre deu só cento e dezesseis mil, tá correto isso aí, ou tem outros recursos?”. Paulo 
Felipe Pinho: “Não, tem outros recursos, aquele ali é só o Estadual, se puxar o Federal”. Vereador Luia Barbacovi: “Pois é quanto deu o Federal, 
que cento e dezesseis daria trinta mil por mês”. Paulo Felipe Pinho: “Farmácia básica ali, quarenta e sete e setenta, na primeira linha, no final do 
ano ficou com trezentos e nove mil, se não me engano”. Vereador Luia Barbacovi: “Mas no quadrimestre foram oitenta mil? São duzentos mil, 
cinquenta mil por mês”. Paulo Felipe Pinho: “É, então isso, como é que era feito”. Vereador Luia Barbacovi: “Valor baixo né, se mantem nessa 
média?”. Paulo Felipe Pinho: “É, é pouco, não é tanto dinheiro assim, por isso que a gente faz assim, o Alexandre que é o farmacêutico nosso 
concursado, então nós temos um acordo. A primeira licitação que ele faz no ano, ele faz com recurso próprio, que é o 40, que vem dos nossos 
impostos, e deixa acumular o recurso federal e Estadual, senão é tão pouco, então ele deixa, que quando chega lá pro final, meio do ano, lá por 
setembro ele faz outra licitação, usando o recurso, porque já tem um saldo expressivo na conta, então ele deixa acumular sempre, a gente faz 
outra licitação, lá por setembro pra usar esse dinheiro. Tem que ver assim, o dinheiro entra escalonadamente, então no orçamento eu posso 
colocar lá trezentos e poucos mil pro Federal, ele não pode comprar tudo numa vez só, o dinheiro vai entrar aos pouquinhos, por isso a gente deixa 
acumular um pouco e chega lá pro final e a gente faz a licitação”. Vereador Luia Barbacovi: “Tá, mas ali é Federal e Estadual, e recursos do 
município na farmácia, isso não tá no relatório?”. Paulo Felipe Pinho: “Não, nesse relatório não aparece, é bem mais do que isso”. Vereador Luia 
Barbacovi: “Se a gente for ver que a maioria dos medicamentos são leis federais, enfim, legislação, o que eles repassam é muito baixo, ou seja, o 
município paga o “pato” em relação à legislação federal, realmente é baixo”. Paulo Felipe Pinho: “É bem baixo, tem outros que vem, mas é muito 
pouco é dois, três mil no máximo por mês”. Vice-presidente Professor Daniel: “Mais algum questionamento? Então agradeço a presença dos 
colegas vereadores, do secretário Adjunto da Saúde Jair Damasceno, Contador Paulo Felipe Pinho, também registrar a presença do Vice-prefeito 
Evandro Moschem, agradecer a presença da comunidade e da imprensa, boa tarde”. Assim, nada mais havendo a constar, o senhor Vice- 
Presidente da Comissão de Saúde, Educação e Meio Ambiente, agradeceu a presença de todos, e deu por encerrado os trabalhos desta presente 
Sessão Especial de Audiência Pública sobre prestação de contas quanto ao uso de recursos da Secretaria da Saúde de Gramado. Sala de 
Sessões em 26 de abril de 2017. Marinice Emília Wagner. Assessora de Cerimonial e Protocolo -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 

PROFESSOR DANIEL 
Vice-presidente 
Comissão de Saúde, Educação e Meio Ambiente. 
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