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Aos vinte e nove dias do mês de Maio de dois mil e vinte com início às quator.e 
horas, na sala de reuniões da prefeitura Municipal de Paulicéia, Em tempos ( e 
pandemia, Seguindo protocolo do ministério da saúde, a audiência foi realizada p )r 
vídeo transferência através do facebook pela pagina oficial da prefeitura municip: I, 
estiveram presentes Sr. Marcos Roberto da Costa Giraldo, coordenador municip :11 
de saúde e Sigmar Martins de Almeida, contador para apresentação por vídE o 
conferencia, da prestação de contas dos investimentos da saúde referente c I) 

primeiro quadrimestre de 2020. O convite para audiência foi publicado no DL3r o 
Oficial Municipal, na data de 15 de Maio de 2.020, edição nO 263, a Coordenador a 
Municipal de Saúde comunicou a realização de Audiência Pública, sexta-feira, d a 
29/05/2020 as 14hOO, local Sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Paulicéi; I, 

situada a Avenida Paulista nO 1649. Nesta data e horário deu-se início ) 
apresentação transmitida pelo facebook através da pagina oficial da preíeitun 
municipal de Paulicéia. Onde o Sr. Marcos deu inicio a apresentação passando :1 
seguir comentar os números apresentados no Resumo dos Gastos com a Saúd :) 
nas explanações financeiras, conforme demonstrativo abaixo quanto às despesas 
nos primeiros quatro meses da administração que chegaram ao valor de R:; 
3.029.316,79 sendo R$ 2.406.175,63 aplicação do município, Despesas cori 
recursos Federais R$ 566.469,78. Despesas com Recursos Estaduais R: 
56.671,37 correspondendo uma aplicação em saúde de 26,11 % no quadrirnestre , 
despesas essas aplicadas em todas as ações preconizadas na atenção básica r a i 
unidades de saúde da municipalidade, no ESF I- ROSIMAR DE ARAÚ,J( I 
FRANCa. foram 1.766 procedimentos realizados por AuxiliaresrTécnicos di! 
Enfermagem, 1.562 por Enfermeiros e 3.603 por médicos, 3.054 por ACS e 231 
procedimentos por Dentista, totalizando 10.223 procedimentos. No ESF 11· JO!,I 
ALVES DA SILVA foram 10.754 Procedimentos, sendo 2.823 po 
Auxiliares/T écnicos de Enfermagem, 1.107 por Enfermeiros e 3.340 por médicos 
498 por Dentista e 2.986 procedimentos por ACS. No ESF III·NELSON PEDRC 
RODRIGUES, 1.133 procedimentos realizados por Auxiliares/Técnicos dE 
Enfermagem, 3.113 por Enfermeiros, 2.902 por médicos, 438 por Dentista e 1.9Bt 
por ACS, totalizando 9.571 procedimentos. Atendimentos em Asslstêncis 
Farmacêutica 7.582, Despesas aquisição de medicamentos R$ 371.342,67 
Pronto Atendimento 10.183 procedimentos, despesa com profissional rnédicc 
R$198.000,00. Vigilância Epidemiológica foram 4.041 vacinas aplicadas, 
Atividades de combate as Arboviroses 7.473 procedimentos, Mutirão de limpeza 40 
Toneladas de entulhos, Atividades de Zoonoses 658 procedimen~ ânc1 
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Sanitária (VISA) foram 315 procedimentos. O Projeto Saúde ao seu Alcan ::e 
realizou 2.595 atendimentos. Vacinas aplicadas; 4.107 procedimentos e 7.4 \8 
visitas realizadas, na Vigilância Sanitária (VISA) foram 136 procedimentos. Ao ':010 
foram 802 consultas com especialistas. O Projeto Saúde ao seu Alcance realiz.u 
2.645 atendimentos. O Sr. Coordenador enfatizou ainda que índice de apicaç io 
obedeceu aos parâmetros preconizados em lei que é de no mínimo 15%, inform:u 
ainda que todos estes dados foram retirados de relatórios da contabilidade I Ia 
Prefeitura, e que a veracidade das despesas serão analisada pelo tribuna .le 
contas no decorrente do ano de dois mil e vinte. Nada mais havendo para s sr 
informado, foi encerrada a audiência e lavrada a presente ata. Paulicéia, 2Sl .le 
Maio de 2020. 
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