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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FONES: (l~) 3235-1378 ~ FAX: (14) 3226-7140

ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SEGUNDO TRIMESTRE
DE 2010 -

Às quinze horas e trinta minutos do dia treze de agosto de dois mil e dez; teve início a Audiência
Pública na Câmara Municipal. de, Bauru, para Prestação de Contas .da Secretaria Municipal de .
Saúde, referente ao segundo trimestre de dois mil e dez, em cumprimento ao que determina alei
Federal 86891l993. Presentes a Audiência o Secretário Municipal de. Saúde Dr. 'José Fernando
Casquel Monti,a Diretora d.o Fundo Municipal de Saúde Ana Maria Ferreira Carvalho, Diretores de
Departamentd e Técnicos da Secretaria Municipal de Saúde; os Vereadores: F:rancisco Carlos de
Góes, Fabiano André lucas.Mariano, Renato Celso Bonomo Purini e Fernando Francelosi
Mantovani. O vereador Renato Purínt Inlciou a abertura da sessão 'agradecendo' a presença de
todos ~ passa a palavra ao Senhor S,ecretário, que 'cumprimentou os· Vereadores presentes.vaos
colaboradores da Secretaria e de todos os presentes. Iniciou a exposição com Dados Econômicos
Financeiros, as Receitas, as Transferências Federais por blocos, os repasses fixos e variáveis;
falou sobre os 'saldos existentesnascontas correntes antes da criação dos blocos explicando que
não há mais repasse, somente' rendimentos para essas' contas antigas. Transferências do Estado.

, . As despesas da Secretaria,. demonstrativo Orçamentário Atualizado, Despesa Empenhada,
Liquidada e .Paga, com pessoal e encargos,' obrigações patronais, despesas correntes,
investimentos e restos a pagar de exercícios findos. Das Receitas 'Municipais, todas as fontes de

. arrecadação da Prefeitura' Municipal' de' Bauru, a TUFE (Taxa Única de Fiscalização de
Estabelecimentos) que unificou várias taxas e um percentual de arrecadação vai para a saúde.
Despesas Pagas, aumento no Transporte Fora Domicílio, visto o aumento da demanda, telefonia é
grande o valor, já que é rateadoo valor total da Prefeitura com as Secretarias, lixohospitalar que
agora é pago' para a EMDURB fazer a coleta, convênios. Valor Aplicado. na saúde no segundo
trimestre foi de 23,69%, a Emenda Constitucional nO. 29 estabelece a aplicação de 15% ao ano. _
Produção de Serviços, consultas' médicas, .comparativo entre o 1° e o 2° Trimestre de 2010,
"Programa €Ie Tratamento Fora de Domicílio, Notificação de' Doenças, quadro de ocorrência de
Dengue, Leishrnanióse, no ano d.e2009 houve ·187 casos registré;!dos e até á momento Agosto/201 O
não tivemos casos da doença na nossa cidade,'. medida de' controle da Dengue, inspeções
sanitárias, Campanha Vacinação 2010. O Vereador, Renato Purini abriu espaço para os
questionamentos, sendo 9 próprio vereador a questionar o Secretário sobre o Plano de governo

.. prometido em campanha para a área da saúde, sendo que no seu .entendimento para o bom
andamento da 'saúde é preciso. se firmar em um tripé: Jma rede de serviços de saúde bem
estruturada; sistema ihformatizado; investimentos necessários, para se chegar a uma prestação de
. serviço ideal. Dr. Fernando Monti aproveitou a oportunidade e explanou as metas do governo
novamente e onde serão construídas as. Novas Unidades Básicas de Saúde, UPA's e-PSFis, e que
.'adotou um procedimento para discutir com a população as necessidades onde construir as novas
unidades; e .que com relação à lnformatização- ele foi até" a cidade de Horianópolis/Sü juntos
técnicos da Secretaria para conhecer um sistema. pioneiro. em informatização da rede saúde
pública, e que está aguardando um aval do Ministério da Saúde para implantar o sistema em nossa.
cidade, e que a Prefeitura vem investindo. mais do que determina a lei na saúde em Bauru. O
vereador elogiou e disse estar claro os objetivos de governo do Prefeito Rodrigo Agostinho, que
Bauru vem andando a passos normais, aberta perguntas ao plenário e não havendo mais, encerrou
a sessão .às·17h. A resente ata foi, redigida por mim, Patrícia Maria Sanchez

. Cardoso ssina a pela. Diretora .do Fundo Municipal de Sàúde Ana
Maria Ferreira Carvalho e pelo Secretário Municipal de Saúde' José
Fernando Casquel Monti_~ __ -+ ~.;-
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