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Ata da Audiência Pública da Secretaria Municipal de Saúde de Saloá realizada 

em 16 de maio de 2019. 

Aos dezesseis dias do mês de maio de dois mil e dezenove foi realizada Audiência Pública da 

Secretaria Municipal de Saúde de Saloá, relativa ao do Primeiro Quadrimestre de 2019, no Plenário 

da Câmara de Vereadores, às 9 horas e 45 minutos, na qual se fizeram presentes conselheiros 

municipais de saúde, trabalhadores de saúde e cidadãos e cidadãs do município, conforme folha de 

frequência anexa. O Presidente da Câmara, vereador Junior, dirigiu a todos, palavras de boas 

vindas, ressaltando a importância da transparência nas ações de gestão pública. A Secretária de 

Saúde, Sra. Manuela Torres deu boas vindas aos presentes e explicou a importância desse 

momento para o município de todos os presentes. Após isso ela passou a palavra a cada um dos 

responsáveis pelas coordenações da Secretaria que apresentaram os dados necessários. A Sra. Ana 

Karla Lima apresentou a fundamentação legal para a audiência, através da Lei Complementar 141 

de 2012, objetivando a transparência na movimentação de recursos movimentado no período e a 

oferta de serviços ofertados. Foram apresentados os dados sobre a Secretaria de Saúde, sobre o 

Fundo Municipal de Saúde e o Conselho de Saúde, tipo endereço, CNPJ, e-mail, telefone, além de 

outros dados. O Sistema SIOPS ainda não tem os dados de financeiros do quadrimestre, então as 

informações apresentadas foram obtidas no site da Prefeitura. A receita geral do município até 

abril foi de R$ 12.200.683,19 (doze milhões duzentos mil seiscentos e oitenta e três reais e 

dezenove centavos), entenda-se que é toda a receita, inclusive as transferências específicas para a 

saúde, educação, etc. Foi possível mostrar as transferências só para saúde nesse período através do 

site do Fundo Nacional de Saúde – FNS, sendo para o bloco de custeio: Grupo assistência 

farmacêutica o valor de R$ 35.315,44; Grupo Atenção Básica - R$ 959.733,58; atenção de média e 

alta complexidade ambulatorial e hospitalar, o valor de RS 311.444,16; Vigilância em saúde, o valor 

de R$ 23.201,17; e no grupo investimento, o valor de R$ 36.000,00. Em relação à despesa, foi 

apresentado o valor total de R$ 1.189.604,93 com Pessoal e Encargos Sociais, o valor de R$ 

501.449,95 com Outras Despesas Correntes, e R$ 6.844,00 com Investimento, fazendo um total de 

despesa nesse período de R$ 1.697.898,88. Foi apresentada a rede física do município com um total 

de 17 estabelecimentos, sendo sete Unidades de Saúde da Família, uma unidade de PACS, um  

posto de saúde, um NASF, uma Academia da Saúde, um CEO, um CAPS, uma Unidade Hospitalar 

Josina Godoy, uma unidade básica do SAMU, uma Central de Abastecimento Farmacêutico e a 

Secretaria de Saúde, todos em pleno funcionamento. Em relação as auditorias, não há registro. A 

Sra. Joanny apresentou os dados da Atenção Primária iniciando com a cobertura vacina de menor 

de 1 ano com 31,78% de BCG, 192,96% de Meningocócica C, 75% de Penta, 111,86% de Pneumo, 

92,79% de Pólio e 105,51 de Rotavírus. Mostrou a cobertura de maior de ano alcançando a 

cobertura em Meningocócica C e DTP. O Bolsa família está com cobertura de 34% até o momento, e 

terá até julho para alcançar a meta de 80%, ela relatou alguns problemas operacionais com a 

sistema de digitação do Bolsa Família, mas reforçou que a meta será atingida. Foram realizados 339 

exames de citologia, foram realizados 600 exames de teste rápido de HIV, Sífilis e Hepatite na 

população geral, gestantes e parceiros; 20.695 atendimentos individuais; s; 7.937 procedimentos, 

557 novos cadastros e 2506 cadastros atualizados; 29.727 procedimentos realizados. Mostrou 



SECRETARIA MUNICIPAL DE SALOÁ 
Rua Cel. José Abílio, 36 - Centro 

Saloá - PE 

  

 
 
 
 

composição da equipe de saúde de cada PSF/Unidade de saúde e onde estão faltando profissionais. 

Ela mostrou também os registros fotográficos dos eventos realizados e o depoimento de um Senhor 

que está muito satisfeito com o acompanhamento dos profissionais da ESF. A Sra. Manuela Freitas  

apresentou as atividades de Saúde Bucal do município, sendo 2.805 atendimentos gerando 7.766 

procedimentos produzidos nas Unidades de Saúde. Ela salientou que a digitação não está finalizada 

podendo esse dado ser alterado. Em relação ao CEO foram realizados 1.306 atendimentos e 

produzidas 196 próteses. A equipe do NASF realizou 403 atendimentos, 09 palestras, 03 reuniões 

de equipe e 03 mobilizações sociais. A academia da saúde teve o registro de 148 pessoas 

participando das atividades físicas, no mês de fevereiro, aguardando a digitação dos outros meses. 

A Sra. Paula Pimentel apresentou a produção de média complexidade das unidades de saúde: 

hospital Josina Godoi e CAPS, sendo: 4.343 procedimentos ambulatoriais (consultas e 

atendimentos) realizados pelos profissionais Médicos /Nutricionista / Fonoaudiólogo e Psicólogo. 

Foram 14.028 procedimentos realizados por técnicos de enfermagem, 994 exames de 

ultrassonografia e raio X;  5.121 exames de laboratório; 1.171 atendimentos em fisioterapia. O 

SAMU atendeu 117 ocorrências. Foram realizados 602 exames de testagem rápidas para HIV, 

hepatite e sífilis. O CEO – Centro de Especialidades Odontológicas executou 1.326 procedimentos 

em endodontia, periodontia, cirurgia bucomaxilofacial , atendimento aos portadores de 

necessidades especiais e confecção de 196 próteses dentárias. O CAPS – Centro de Apoio 

Psicossocial registrou 301 procedimentos realizados pela sua equipe multiprofissional. O Serviço de 

Tratamento Fora do Domicílio – TFD registrou o transporte de 757 pacientes e 382 acompanhantes 

aos Hospitais do Recife, e 35 pacientes e 17 acompanhantes aos Serviços de Saúde de Caruaru . O 

Hospital Josina Godoy produziu 35 internamentos nas clínicas médica e obstétrica. A apresentação 

seguinte foi do setor de Regulação que registrou 430 agendamentos para os Hospitais de Recife, 

Hospital Infantil – Garanhuns e Ambulatório do Hospital Dom Moura – Garanhuns, e restando uma 

fila de espera de 437 pacientes. Foram agendados 69 exames de alta complexidade, restando 31 no 

sistema aguardando vagas, e 524 agendamentos para a UPAE Garanhuns, restando uma fila de 

espera de 674 solicitações. Mostrou o fluxo de marcações de procedimentos e encerrou a sua 

apresentação. A Vigilância em Saúde apresentou o número de 4.541 1 4.555 imóveis trabalhados 

nos ciclos I e II, sendo 3.404 e 3.494 tratados no mesmo período. A pendencia foi de 2.9 e 2.6% nos 

dois ciclos. Houve registro de 71 nascimentos e 20 óbitos no período, sendo as duas principais 

causas: doenças do aparelho circulatório e neoplasias. Encerraram-se assim as apresentações e foi 

dada a palavra aos presentes para perguntas sobre os dados apresentados, e após as respostas aos 

questionamentos, a reunião foi encerrada pelo presidente da Casa. Eu, Alex Diniz, lavro a presente 

que será acompanhada da folha de frequência de presentes. 

 

 

 






