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ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO QUARTO
TRIMESTRE DE 2010

As quinze horas e vinte minutos do dia oito de abril de dois mil e onze, teve início a Audiência Pública na
Câmara Municipal de Bauru, para Prestação de Contas da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao quarto
trimestre de dois mil e dez, em cumprimento ao que determina a Lei Federal 8689/1993. Presentes a
Audiência o Secretário Municipal de Saúde Dr. José Fernando Casquel Monti, a Diretora do Fundo Municipal
de Saúde Ana Maria Ferreira Carvalho, Diretores de Departamento, Assessores e Técnicos da Secretaria
Municipal de Saúde; os Vereadores: Francisco Carlos de Góes, Fabiano André Lucas Mariano, Roque
Ferreira, Natalino Davi da Silva. O Secretário iniciou a audiência cumprimentando os Vereadores, todos os
colaboradores da Secretaria e de todos os presentes, após expôs as Receitas ao longo do 4° trimestre:
Dados Econômicos Financeiros, as Receitas, as Transferências Federais por blocos, os repasses fixos e
variáveis; o grande ingresso de recursos está no bloco atenção básica. Os recursos municipais utilizados
foram R$ 26 milhões de recursos próprios. Demonstrativo orçamentário de Outubro à Dezembro de 2010,
10% do orçamento foi investido em obras principalmente na construção das Unidades de Pronto Atendimento
(UPAs). O valor aplicado em Saúde no 48 trimestre foi de 33,46% do orçamento municipal, a EC 29 determina
que os municípios gastem 15 % em saúde. Os gastos com pessoal, encargos e benefícios foi torno de R$ 21
milhões. As três maiores despesas de consumo são: alimentação para paciente, medicamento, material
hospitalar; outro item de despesa corrente são os serviços de terceiros: em transporte de pacientes fora de
domicílio, gases medicinais, oxigenioterapia domiciliar, limpeza hospitalar, serviço de lavanderia,
adiantamentos e aluguel. Outros gastos que não correspondem a realidade são as despesas por sentenças
judiciais com medicamentos e suplementação alimentar. As Subvenções são repasses à entidade que
possuem convênios com a Prefeitura e prestam serviços na área da Saúde como Sorri (Programa Saúde da
Família), Pro Santa Casa li, Maternidade Santa Izabel (o serviço de urgência obstetrícia é 100% financiado
pelo município), Centro de Especialidade Ondontológica um serviço dentro da USC, mas 100% financiado
pelo município, ABARR entidade contratada para acolher menores do sexo masculino drogaditos por
mandado judicial fora o serviço prestado que se é pago a entidade, a secretaria arcar com os custos de levar
os familiares desse menor para visitas, SAPAB atende portadores do vírus HIV. Os gastos com material
permanente dispêndio de R$ 650.998,88. O Quadro de produção e serviços realizados na área médica foi em
torno de 120.000 atendimentos em consultas médicas, só na área básica 21.000 atendimentos médicos e na
área de urgência 65 mil consultas e na área especializada 9 mil atendimentos, os atendimento na área
multiprofissional teve ampliação nos atendimentos de psicologia, farmácia e fisioterapia. No programa de
atendimento a saúde da mulher houve um aumento considerado na coleta de papanicolau e gestantes em
acompanhamento tiveram um aumento significativo do 3° para o 4° trimestre 2010, Dr. Fernando fala que
outra forma de prevenir câncer de colo de útero é a vacina de HPV; o programa saúde do adulto a SMS faz
acompanhamento de 22.000 pacientes com pressão arterial, diabetes mellitus 8 mil pacientes e dislipidemia
1.700 pacientes atendidos, foram realizados 1.248 exames de eletrocardiograma. O atendimento a saúde da
criança tem acompanhamento já na maternidade totalizando 321 crianças acompanhadas pelo Programa
Defesa da Vida, e 3.472 acompanhadas pelo programa de puericultura. As atividade educativas realizadas
pela SMS somam em torno de 36.000 participantes em diversas áreas tais como:crianças, mulher, adulto e
saúde bucal, na produção da área técnica foram realizados 348.670 procedimentos por auxiliares de
enfermagem nas áreas básicas (UBS e PSF) especialidades e urgência e emergência. O programa nutricional
atende crianças alérgicas e que necessitam de alimentos especiais beneficiando 1.276 crianças. O programa
TFD faz em média 3 viagens ao dia com as viaturas oficiais da Secretaria, mais o fornecimento de passagens
de ônibus intermunicipais. Os dados de vigilância como dengue, LVA e H1N1 houve uma queda dos casos
notificados, Dr. Fernando explica que a tendência é regredir e que o momento não é acender o pavio do
rojão. As medidas de caráter do controle ambiental (visita casa-casa; avaliação de densidade larvária; índice
de breteau (número de reclpientes positivos com larvras de aedes aegypti em razão de residências visitas) é
de 2,18%; bloqueio para de criadouros imóveis trabalhados (desmobilizar locais possíveis que o mosquito se
prolifere); busca ativa de novos casos suspeitos imóveis e nebulização. As coberturas de vacinação de rotinas
está atingindo 96,23%. Dr. Fernando fala que esta apresentação foi uma pequena performace dos serviços
realizados pela SMS no 4° trimestre. Vereador Carlos Goes abre a palavra aos vereadores presentes e
também aos participantes para que ion tos, não havendo interesse dá-se por encerr à audiências às
dezesseis horas e trinta minutos. s i digitada por mim, Suelen Costa Ensinas . ~ .
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