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PREFEITURA MUNICIPAL DEBAURU

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
'FONES: (14) 3235,~1378 - FAX:04) 3226-7140 , \

ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS' DO TERCEIRO'- . ,

c; ' TRIMESTRE DE 2010
As quinze horas e trinta ~jn~tàs do'dia dozede novembro dé dois mil e dez; teve inicio a Audiéncia 'Pública
, na Câmara Msmicipal de Bauru, para Prestação, de. Contas da Secretaria 'Municipal de Saúde,' referente ao
"terceirctrimestre de dois mil e dez, em cumprimentoao que determinaa Lei Federal 8.689/19~3, Presentés'a
Audiência o 'Secretário Municipal ,de Saúde Dr. José Fernando Casquel Monti, a, Diretora do Fundo Municipal
de.Saúde Ana Maria FerreiraCarvalho, Diretores-de Departamentoe Técnicos da Secretaria Municipal de

- Saúde; os Vereadores: Francisco Carlos de Góes, Fabiàno AndréLucas Marianq, Renato Celso Bonerno
Puripi, 'Marcelo Borçes ' de Paula. e, Fernando Francelosi Mantovani. O Secretário iniciou a audiência
cumprimentando os Vereadores, todos os.colaboradores da Secretaria-e de todos os presenjes.epós expôs
Dados, Econômicos 'Final1ceiros,as Receitas, 'as TransferênciaaFederais por blocoe.vçs-sepasses fixos e

, (variáveis; explioousobre essaldos existentesnascontascorrerites anteriores acriaçêo dos-bloees-explicando'
,', que não hárTlé3is repasse someote-rendlmentçs para essas contas an~igas.'Transferêndadb Estado, recurso'

Educaçáo' Permanente' e Sistema penitenciário, para asdemaís contas somente, rendimentos. Qúanto 'às'
despesas da Secretaria, demonstraãvoOrçarnentálio Atualizado, Despesa Empénhadae Paga~com pessoal e
encargos, obríqaçõespatronais, despesas correntes, investimentos e restos a pagar de exercícios findos,
ressaltando que o 'principal Investimento são ras .corrstruções das UPA's, Demonstrativo das Receitas
Municipais, todásas fcntes de arrecadação 'da PrefeituraMunicipal de Bauru e um percentual de arrecadação '

, vai para a saúde, Valor Aplicado lia saúde noterce,iro trimestre foi de 19,09%, a Emenda Constitucional n°, 29
, .estabelecema aplicação de 15% ao ano, Para melhor visualizar os gastos doorçaniento foi iluskado em
gráfico onde aponta que no 1° trimestre foram executados 17,68% do orçamento.rz'' Trimestre65,67%,3°
Trimestre 2,79% e háum saldo orçamentário de 13,96%,Oqual está dentro do padrão, Na.área de Produção,
de servlços.forarn explanados dados sobre consultas medicas comparativo entre o 2°, e 3° trimestre de 201à
'e,o 3° trimestre de 2009, comparativos rnultiprofissionais, saúde da mulher, do, adulto; da criança, atividades
" educativas.mível técnico de auxiliar deenfermaqern, programas nirtricionais e Programa de Tratamento Fora'
, de Domicílio; Notificação de Doenças, quadro de ocorrência de Denque, LeíshmaníosaHt N1, medida -de
controle da Denque, inspeções sànitárias, Campanha Vacinação 2010, .Encerrando a apresentação \0 '
Secretárioebriu espaço, paraquestíonarnentos 'aos vereadores, 0- Vereador FrancisooCarlos questionou
quantoàdatada inauquràçáo- das UPA'sjcomo estáoProjeto d~ ihforrnatizaçãoda Saúde e Sobre 'a Super'
Bactéria; "o Dr.. Fernando Monti informou que "haverá um atraso na entrega das UPA's, pois as empresas •
responsáveispela.construçáo : solicitaram :um .prazo maior para a entrega das obras; quanto ao Projeto de
lnfçrmatízaçáo.vaBecrelaria tem visto vários soãware, mas 'são programas .muito cornptexos e estamos" ,

c aquárdandc' um posicionarnentó.do Ministério' d~ Saúde que, em conjUr:1totOfil1o CONASEMS estão à procura "
de'um,programa ideal para implantar em Bauru: os equipamentos 'está 'em processo de 'compra, quanto a
'Super Bactéria ,:(~PC), ela aihda 'está no âmbito hospitalar e que estão adotando medidas para evitar, a
, disseminação párea fora dos Hospitais, .Vereador Fernando Mantovani quis apenas se rptratar ,quanto, ao. , '
artigo ,18 ondesoljcitou informações sobre a falta de alguns, medicamentos na red~,e que já está, com a
resposta emrnâos .e-percebeu que não havia a falta dos medicamentos, Dr. Fernando éxpliea que POd~ ter
ocorrido um atraso na entreqapelo fornecedor, ocasionado pela falta "qe princípios ativos, o vereador fala do
projetoque estásendoutilizaéopor São Paulo que é o Projeto Remédio em Casa que erhparceriacoFn os
Correios omedicamento "é entregue na casa do paciente, Dr. Fernando explicou, que o paciente tem que'

, passar, pelo médico 'de 6 em ,6 meses, 3em ,3 meses, uma vez por ano com, o Sistema de Assistência'
, Farmacêutica e a informatização dá Saúde; será mai?fácil implantar o Projeto doVereador se-aprovado pela
Câmara. O municipe Pedro Valentim 'questionouquais providências a Secretaria está tomando na questão da
venda dos, passes saúde; quanto às reclamaçôes do? funcionários do Bela Vista quanto.ao .excesso de
trabalho e "sobre aqendar um horário com ó Secretáriopara providências quanto um dossiê elaborado por um , '

"'funCionário da-Saúde. O Secretário' respondeu que quanto à questão da suposta venda, dePasses Saúde" ' '
esta skndo investigado pela Secretaria' e a Polícia-Civil, mas que até, o momento, riãóternos um parecer ainda, c '

, quanto à questão do Bela Vista',<' visto as dificuldades 'na' estrutura física do prédio, , as adequações das '
jornadas de trabalho dos médicos e, também quanto à questão do vale alimentação, como houve a
'implantáçãodo PI,ª-node Cargo e Salários, a Adrnini'stração,flão; teve tempo hábll para")mpressãodos'vales ,"
alimentação, mas, o-problema l~foi 'resolvido em conjunto como Secretário Municipal de Administração, Não "
havendo mais perguntas, aQradeceu a.presen cade todos e finalizól:.ià' Audiéncia. 'Apresente ata foi, redigid'a
por mim, PatrtclaMaria Sanchez Cardoso ':':-', ' ' ss da pela' Diretor.ça,do Fundo
Municipal de sauce Anà Maria FemeiraCar:valho '.e 'peh.')'Secretário
Municjpal de Saúde José Fernando Casquef Monf '
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