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

em 05 de MARÇO de 2020. 

Aos cinco dias do mês de março de dois mil e vinte foi realizada Audiência Pública da 

Secretaria Municipal de Saúde de Saloá, relativa ao do Terceiro Quadrimestre de 2019, 

no Plenário da Câmara de Vereadores, às 9 horas, na qual se fizeram presentes: 

Vereadores, Conselheiros Municipais de Saúde, Trabalhadores de saúde e cidadãos do 

município, conforme folha de frequência anexa. O Presidente da Câmara, dirigiu a todos, 

palavras de boas vindas, e deu a palavra à Secretária de Saúde, Sra. Manuela Torres 

que explicou a importância desse momento, e as leis que fundamentam a necessidade 

da prestação de contas, em forma de audiência pública. Após isso ela passou a palavra 

a Sra. Ana Karla que iniciou as apresentações em power point com os dados sobre a 

Secretaria de Saúde, o Fundo Municipal de Saúde, Conselho de Saúde, tipo endereço, 

CNPJ, e-mail, telefone, além de outros dados. Na sequencia foram apresentados dados 

sobre a movimentação financeira, retirados do SIOPS, onde se registra o valor de R$ 

22.597.700,00 de receitas de impostos e transferências constitucionais e legais. As 

receitas de transferências de recursos do SUS, foram no valor de R$ 7.715.000,00. A 

despesa paga até o 6º Bimestre de 2019, foi de 3.660.982,55. A despesa por subfunção 

foi de: Atenção Básica: Corrente – R$ 5.873.301,23, capital – R$ 115.639,97; 

Assistência Hospitalar e Ambulatorial: Corrente – 3.740.509,02, capital – 8.225,00; 

Vigilância Sanitária: Corrente – 163.135,32. Foi aplicado o percentual de 21,04% em 

ações e serviços de saúde, correspondente ao valor de R$ 4.351.562,34. Não houve 

registro de auditorias realizadas no período. Se apresentou a rede física instalada, e a 

oferta de serviços, iniciando pelo Hospital Municipal Josina Godoy, que apresentou 

produção de 5.514 atendimentos por profissional de nível superior, 15.278 atendimentos 

por profissional de nível médio. Realizados 616 exames de ultrassonografia, 987 

exames de raio x, 3.409 exames de laboratório. Foram realizados 26 internamentos nas 

diversas clínicas; 99 ocorrências atendidas por equipe do SAMU.No CEO – Centro de 

Especialidades Odontológicas foram realizados 1487 atendimentos e 241 próteses. No 

CAPS foram realizados 708 procedimentos, no Centro de Fisioterapia foram feitos 1.557 

atendimentos. O Tratamento Fora do Domicílio transportou 1.441 pacientes para caruaru 

e Recife. Na Atenção Primária foram realizados 186 testes rápidos para HIV, Sífilis e 

Hepatite, 14.177 atendimentos pela equipe de Saúde Bucal, 1.177 procedimentos 

realizados pela equipe do NASF, e 280 procedimentos pela Academia da Saúde, com 

5.676 participantes. Sobre Cobertura vacinal, o município alcançou a meta em três de 

seis vacinas de menor de uma ano, e quatro de oito vacinas de 1 ano. Foram 

apresentados dados sobre citologia e produção das equipes de atenção primária, bem 

como os componentes das equipes. Na área de Vigilância em Saúde, especificamente 

em relação as Arboviroses, foram visitados 5.810 imóveis na Cidade e 979 na zona 

rural, equivalente a 74,8 e 67,8 % respectivamente. Foram registrados 47 nascimentos e 
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41 óbitos. Houve a notificação de 68 doenças de notificação compulsório, com maior 

quantidade de acidente por animais peçonhentos, 23. A vigilância sanitária desenvolveu 

140 atividades no período. A assistência farmacêutica atendeu uma média de 55 

usuários/mês, além de outras atividades. 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. 

 






