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

Saloá - PE 

  

 
 
 
 
 

ATA DA REUNIÃO REFERENTE AUDIÊNCIA PÚBLICA DA SAÚDE DE SALOÁ, PE, PARA 

PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA AO SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2019. 

Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de setembro de 2019, pelas nove horas e quinze 1 

minutos, na sala do Plenário da Casa José Soares de Melo, sede do Poder Legislativo 2 

Municipal de Saloá, situado à Praça São Vicente, nº 31, nesta Cidade de Saloá, Estado de 3 

Pernambuco, deu-se a realização de AUDIÊNCIA PÚBLICA para prestação de contas da 4 

Secretaria de Saúde de Saloá, atendendo o que estabelece a Lei Complementar nº 141 de 5 

13 de janeiro de 2012. O Presidente da Casa, o vereador Rivaldo Alves de Souza Junior, 6 

iniciou a reunião, dando boas vindas aos presentes e franqueou a palavra à Secretária de 7 

Saúde, Sra. Manoela Torres Souto, que enfatizou os motivos para a prestação de contas, 8 

que são a transparência na utilização de recursos públicos e as ações de saúde 9 

desenvolvidas no período de maio a agosto do ano em curso. A palavra foi dada a Sra. 10 

Ana, que iniciou a apresentação com slides mostrando a base legal para a realização da 11 

audiência, Lei complementar nº 141 de 2012 que define como objetivo proporcionar a 12 

transparência necessária do montante e fontes de recursos aplicados no período, bem 13 

como a oferta e produção de serviços de saúde prestados pelo Município. Mostrou 14 

também o que obrigatoriamente precisa constar nesse relatório para audiência pública. 15 

Seguiu mostrando os dados da Secretaria de Saúde, Fundo Municipal de Saúde e 16 

Conselho de Saúde, tipo CNPJ, endereço, contatos, e-mail, o nome da gestora e a data de 17 

posse. Mostrou a movimentação financeira do período, sendo: RECEITAS no período de 18 

maio a agosto: valor de R$ 2.919.167,52, e acumulado nos dois quadrimestres: R$ 19 

5.588.557,01. Despesas em ações e serviços públicos de saúde (ASPS): o valor de R$ 20 

1.349.260,40 no quadrimestre, e no acumulado o valor de R$ 2.643.136,56, equivalente 21 

ao percentual de aplicação de 18,64%, 3.64 acima do obrigatório preconizado que é 15%. 22 

O montante de despesa no quadrimestre foi de R$ 3.184.195,89, e o acumulado de R$ 23 

6.104.623,38. Não houve auditorias realizadas no período. Sobre a oferta e produção de 24 

serviços, o Hospital Josina Godoy produziu 15.278 procedimentos ambulatoriais, por 25 

profissionais de nível superior e médio, 624 ultrassonografias, 954 exames de raio X e 26 

2.933 exames laboratoriais. Realizou 42 internamentos nas clínicas médica, pediátrica e 27 

obstétrica. O Serviço Móvel de Urgência – SAMU realizou 70 atendimentos. Foram 28 
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realizados 347 testes rápidos, tanto na rede básica, como no Hospital. O Centro de 29 

Especialidades Odontológicas – CEO realizou 1.732 procedimentos, sendo 144 próteses 30 

confeccionadas. O Centro de Apoio Psicossocial – CAPS realizou 285 atendimentos e 31 

procedimentos. O Centro de Fisioterapia realizou 1.583 atendimentos. E o Tratamento 32 

Fora do Domicílio transportou 599 pessoas para Caruaru e Recife, entre pacientes e 33 

acompanhantes. A produção de serviços em saúde bucal nas unidades de saúde foi de 34 

16.283, desses, 302 foram no domicílio. O NASF realizou 879 atividades. A academia da 35 

saúde realizou 72 atendimentos em grupo e 01 mobilização social alcançando 1.535 36 

pessoas no polo e em Iatecá. A cobertura vacina de menor de ano alcançou 90% em BCG 37 

e rotavírus, 95% em Meningocócica C, Pentavalente, Pneumocócica e Pólio. As coberturas 38 

de 1 ano alcançaram 95% em todas elas. No sistema E-SUS foi registrado 271 39 

procedimentos da Estratégia de Saúde da Família, 10.675 atendimentos individuais, 40 

sendo:  1.111 no domicílio, 09 na escola e 9.005 nas unidades; 8.966 procedimentos 41 

consolidados, a Sra. Joanny mostrou também a composição das equipes de saúde da 42 

família, que estão completas. A Vigilância em Saúde realizou as seguintes notificações: 04 43 

acidentes por animais peçonhentos, 05 atendimentos antirrábico humano, 15 casos de 44 

dengue, 02 intoxicação exógena, 01 tuberculose e 03 violências interpess oais. A Vigilância 45 

em Saúde desenvolveu 211 atividades, destacando a comemoração da semana do meio 46 

ambiente, com revitalização das nascentes do sítio Camaratuba, ação educativa na escola 47 

e lançamento do projeto Amigos do Meio Ambiente, além de trabalho educativo e 48 

fiscalizatório de limpeza nas ruas e becos. A Assistência Farmacêutica desenvolveu 153 49 

atividades/atendimentos, atendeu aproximadamente 83 pessoas por dia no CAF – Central 50 

de Abastecimento Farmacêutico, e está utilizando 80% do HORUS. Em destaque a 51 

experiência exitosa de implantação do consultório de atendimento farmacêutico na 52 

Unidade de Saúde da Família do Jaqueirão. Foi apresentada também a situação dos 53 

indicadores passíveis de monitoramento quadrimestral, da Pactuação Interfederativa, 54 

referente ao 1º quadrimestre, onde constam 07 óbitos prematuros, 90,32% de óbitos de 55 

Mulheres em Idade Fértil investigados, 03 casos novos de sífilis congênita, mais de 100% 56 

de análise de amostra de água para o consumo humano, a razão de 0,29 de exames 57 

citopatológicos e 0,27 de mamografias realizadas, 58,9 % de partos normais realizados, 58 

100% de cobertura de Estratégia de Saúde da Família e Saúde Bucal. A apresentação foi 59 
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encerrada e foi dada a palavra aos presentes para questionamentos. Após os 60 

esclarecimentos e palavra dos vereadores presentes, a reunião foi encerrada. Junto a esta 61 

ata, segue a frequência assinada pelos presentes. Eu, Alex Diniz, redijo a presente ata, a 62 

qual será anexada à ata de frequência. Sala do Plenário da Câmara Municipal de Saloá, 63 

em 26 de setembro de 2019. 64 






