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RECOMENDAÇÃO CONJUNTA CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE E 
CONTROLE INTERNO Nº 21 DE 18 DE NOVEMBRO 2020. 

 
 
Excelentíssimos Senhores 

Nilson Cardoso de Souza – Prefeito Municipal 

José Aparecido Ferreira – Secretário Municipal de Saúde 

 

ASSUNTO: MEDIDAS PARA O COMBATE AO AVANÇO DO CONTÁGIO DA 

DOENÇA CORONAVÍRUS (COVID - 19) NO MUNICÍPIO DE MARILUZ - PR. 

 

Ao Senhores, 

Cumprimentando-os, este Conselho Municipal de Saúde, que têm a função 

de fiscalizar a execução das políticas públicas e contribuir com a gestão no 

aprimoramento dos serviços de saúde prestados à população. 

Cumprimentando-os, a esta Controladoria Geral, diante do encargo público 

de realizar o controle interno no Poder Executivo, apresenta as considerações 

seguintes, para ao final recomendar conjuntamente o que segue: 

 

CONSIDERANDO as competências atribuídas à Controladoria Geral do 

Município pela Lei Complementar nº 007, de 03 de dezembro de 2019 no art. 7º, abaixo 

transcrito: 

Art. 7º São atribuição dos Órgãos Controle Interno, contribuir para o 
aprimoramento da gestão pública, orientando os responsáveis quanto 
á arrecadação e aplicação dos recursos públicos com observância 
dos princípios da economicidade, eficiência, eficácia e efetividade. 

 

         CONSIDERANDO, as funções atribuídas ao Conselho Municipal de 

Saúde, que tem missão de realizar o controle social democrático do SUS, avaliando 

e fiscalizando a implementação da Política de Saúde, inclusive nos seus aspectos 

econômicos e financeiros. 
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 E-mail:  controleinterno@pmmariluz.com.br          CONSINDERANDO o parágrafo 2 do art. 1º da Lei nº 8142/2020 que 

traz no âmbito de cada ente da Federação, a necessidade do Conselho de Saúde, 

dando prioridade em sua composição para os representantes dos usuários e dos 

trabalhadores da saúde, programa permanente de educação na saúde para 

qualificar sua atuação na formulação de estratégias e assegurar efetivo controle 

social da execução da política de saúde. 

 

 CONSIDERANDO o Decreto do Legislativo Federal nº 006 de 20 de Março 

de 2020, que reconhece, para os fins do art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 

de maio de 2000, a ocorrência do estado de calamidade pública em todo o país por 

conta da pandemia causada pelo coronavírus, denominado SARS-CoV-2. 

                 

               CONSIDERANDO o aumento do contágio de COVID – 19 no município de 

Mariluz – PR, percebido em análises realizadas nos boletins epidemiológicos, 

divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde, nos últimos 15 dias. O Conselho 

Municipal de Saúde e a Controladoria Interna do Município de forma conjunta 

resolvem recomendar a gestão municipal os seguintes apontamentos abaixo, de 

acordo com que foi debatido em reunião entre esses dois segmentos de controle, no 

dia 17 de novembro de 2020, nas dependências da Câmara Municipal:  

 

Item 01 – Promoção de ações educativas para conscientização da sociedade 

quanto a necessidade cuidados nesse período de pandemia, como uso de 

máscara, higienização das mãos e manutenção do distanciamento social. 

Achado e Recomendação:  É possível notar por meio de observações 

diretas nas ruas, que é cada vez menor a adesão do uso de máscaras pela 

população tanto em vias públicas como nos estabelecimentos comercias, bem como 

também a ocorrência de aglomerações em bares, lanchonetes e sorveterias e 

praças e outros. Diante desse contexto recomenda-se. 

• Retorno do uso de carro de som, com divulgação de conteúdo 

informativo, fazendo apelo a comunidade para que tomem os devidos 

cuidados com relação a essa doença. O município dispõe de carro 

próprio para a concretização de tal ação, bem como um 
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 E-mail:  controleinterno@pmmariluz.com.br Departamento de Imprensa e Comunicação, que pode gravar o 

material em áudio. 

 

Item 02 – Ampliação do número de profissionais para atuar no monitoramento 

e fiscalização dos pacientes em acompanhamento, com também do fluxo de 

pessoas no comércio e locais públicos. 

Achado e Recomendação: Constata-se que atualmente a equipe composta 

por duas enfermeiras e duas técnicas em saúde bucal, que atuam no 

acompanhamento e fiscalização dos pacientes em isolamento domiciliar, hospitalar, 

ambulatorial, bem como do fluxo de pessoas em demais locais públicos e 

comerciais, não conseguem atender a toda a demanda existente devido ao elevado 

número de rotinas que necessitam ser executadas:  Nesse contexto recomenda-se o 

presente: 

• Utilizar a força de trabalho dos Agentes Comunitários de Saúde, que 

somam mais de 20 profissionais no município, para apoiar a equipe 

de epidemiologia e sanitária, no acompanhamento dos pacientes, por 

meio de visitas quando necessárias e recomendada, com a realização 

de ligações, alimentação de dados em sistemas próprios do Ministério 

da Saúde e demais outras rotinas necessárias. A realização tal 

medida é vista como primordial é urgente. 

• Fortalecer a fiscalização nas vias públicas no comércio, com vistas a 

acompanhar o uso de máscaras e álcool em gel nesses locais. Esse 

trabalho pode também ser feito com apoio dos agentes comunitários 

de saúde e demais profissionais. É notório o relaxamento de muitos 

comerciantes quanto aos cuidados básicos, a muitos 

estabelecimentos que sequer têm álcool e gel para os clientes, 

promovem aglomeração, permitem a entrada de pessoas sem 

máscara, dentre outras situações que trazem risco a saúde. 

 

Item 03 – Priorização dos recursos financeiros e materiais como veículos e 

equipamentos para combate ao COVID – 19.  
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 E-mail:  controleinterno@pmmariluz.com.br Achado e recomendação: Verifica-se dificuldades para o uso de veículos 

oficiais e aquisição de equipamentos na execução dos trabalhos de combate a 

pandemia. Diante dessa realidade recomenda-se: 

• Priorização do uso de veículos oficiais para o combate a pandemia. 

Havendo falta de veículos na Secretaria Municipal de Saúde, podem 

ser utilizados veículos de outras secretarias como educação e 

assistência social. 

 

Item 04 - Reestruturação e retorno das atividades do Comitê de 

Acompanhamento de tomada de decisões para assuntos da COVID – 19. 

Achado e recomendação: Constata-se que o Comitê, não realiza reuniões 

de trabalhos já algum tempo. Com aumento do número de casos de contágio no 

município e as dificuldades existentes no momento, recomenda-se: 

• O retorno dos trabalhos desse Comitê, uma vez que a situação está se 

agravando, e medidas precisam ser tomadas de forma rápida e 

contínua, necessitando antes ser analisadas por um colegiado, a fim 

de garantir a sua eficácia e legalidade. Portanto aqui se reconhece a 

importância desse Comitê, para boa execução das políticas públicas 

de combate o COVID -19 no município. 

 

Item 05 – Adoção de medidas isolamento social e controle da população nos 

locais públicos e estabelecimentos comerciais. 

Achado e Recomendação: Com aumento expressivo do número de casos 

de COVID -19, em um período muito pequeno, “ascende-se um sinal vermelho” para 

essa nova onda de contágio, no qual é imprescindível a realização de medidas para 

contê-la. Nesse contexto recomenda-se: 

• Realização de estudo para elaboração de medidas isolamento social; 

• Suspensão de atividades que promovam aglomeração em práticas de 

esportivas, no ginásio de esportes, Arena Multiuso e campos de 

futebol. 
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principalmente gestantes e idosos. 

• Ampliação do controle do funcionamento do comércio, impondo 

restrições de horários de abertura de bares, lanchonetes, sorveterias, 

restaurantes, espetinhos, bem como também proibir a colocação de 

mesas e cadeiras em quantidade que excedam a capacidade máxima 

do estabelecimento, de forma a salvaguardar o respeito ao 

distanciamento mínimo entre as mesmas e evitar aglomeração. 

•  Promover reuniões com pessoas da comunidade que levam 

trabalhadores rurais em ônibus, carros e vans, para o trabalho na roça 

como diaristas. 

• Suspender toda e qualquer comemoração que possa promover 

aglomeração pessoas em datas especais como o Aniversário de 

emancipação no dia 29 de novembro e festividades do Natal. 

 

Conclusão 

Diante dos apontamentos levantados, recomendamos conjuntamente ao 

gestor que se atente ao conteúdo desse documento, que visa unicamente contribuir 

para o combate a essa pandemia no município. Como se trata de um assunto de 

saúde pública com extrema importância e urgência, solicita-se uma reunião em 48 

horas com gestores municipais da pasta da Secretaria de Saúde e do Poder 

Executivo, com os membros do Conselho de Saúde, para discussão dessa 

recomendação. 

 

Mariluz, 18 de Novembro de 2020. 

 

João Sabatine 
Presidente do Conselho Municipal de Saúde 

 
Adm. Júnior César de Oliveira 

Controlador Interno 
CRA/PR 20305.13 
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