CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
“Plenário “João Paulo II”

Ata da Prestação de Contas da Secretaria
de Saúde realizada na Câmara Municipal
de Viana aos 02 dias de Abril de 2019.

No dia 02 de Abril de 2019, às 15hs no Plenário “João Paulo II” reuniu-se a mesa diretora
da Câmara municipal de viana, através do Presidente Fabio Luiz Dias – Presidente, Max
Daibert de Castro Sales – Primeiro-Secretário, e Secretária Jaqueline D’oliveira Jubini,
autoridades presentes: Vereador Daniel Endlich, Rogério Lopes – Presidente do
Conselho de Saúde e uma expressiva parte da população Vianense para a realização de
uma audiência pública com a Secretária Municipal de Saúde de Viana, para deliberar
sobre Prestação de contas do terceiro quadrimestre e o consolidado do ano de 2018: Foi
concedido a palavra a Secretária de Saúde Jaqueline D’Oliveira Jubini que após os
devidos cumprimentos iniciou convidando a todos a abertura do Abril Verde que é a
Mobilização Nacional de Conscientização e Prevenção de acidentes e doenças
relacionadas ao trabalho, no dia 05 de abril as 14hr. E iniciou a apresentação do relatório
do terceiro quadrimestre e o consolidado do ano de 2018, que foi apreciado pelo
conselho de saúdo do município. De acordo com que preconiza o art.36 da Lei
nº141/2012, apresentou então seguintes tópicos: 1-Montantes e fonte de recursos
aplicados no período, Investimentos, Rede física de serviços públicos de saúde próprios e
privados, Recursos humanos e logística, Controle social, Produção ambulatorial,
Vigilância em Saúde, Indicadores e Principais momentos. Passou então a apresentação
do montante e fonte de recursos aplicados teve como receita o fonte recursos da União,
que é recurso vinculado em relação ao 3º quadrimestre o valor de R$ 3.637.410,56, e no
consolidado R$14.244.490,94. Receita de recurso próprio do 3º quadrimestre o valor de
R$8.813.360,67, e no consolidado R$20.817.166,07 de recurso próprios. De Rendimento
em aplicação financeira de recursos próprio R$28.768,67 no 3º quadrimestre, e no
consolidado o valor de R$144.912,52, com a somatória total R$12.479.539,30 no 3º
quadrimestre e no consolidado o valor de R$35.206.569,53. De despesas liquidadas no
3º quadrimestre somadas por natureza com pessoal, encargos social e outras despesas
decorrentes e despesas de capital R$8.813.360,07 e no consolidado R$27.661.772,70.
Em percentual a despesas por natureza do 3ª quadrimestre sendo 73,41% foi com
pessoal e encargos sociais, 15% de despesas correntes e 11,37% com despesa de
capital, quando se fala em despesas correntes trata-se de despesas para manutenção no
dia a dia e despesa de capital é investimento. Falando dentro da arrecadação da
Prefeitura no 3º quadrimestre foram aplicados 23,5% em saúde, no consolidado foi
17,54% acima da média preconizada pela Constituição Federal que é 15%. De
investimento com ordem de serviço como a reforma do PA, entrega de equipamentos
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como carros, vans, ambulâncias, a doação de uma caminhonete da FUNASA,
equipamento médico-hospitalares, computadores, mobiliário. Inauguração da UBS 2 em
Marcílio de Noronha que a unidade “Adolar”, ordens de serviço nas UBS dos Bairros
Primavera, Nova Bethânia, inauguração da UBS de Industrial e reforma da UBS de Viana
sede. Falou da rede física de serviços pública própria e complementar que são 17
unidades básicas de saúde, 17 pontos de coleta de exames laboratoriais, 17 consultórios
odontológicos, 1 Centro de Especialidades que é o Núcleo, 1 Programa de Saúde Mental,
1 Centro de Testagem e Aconselhamento em IST, 1 Unidade de referência em
Tuberculose e Hanseníase, 1 Unidade de referência em Fisioterapia, 1 Pronto
Atendimento com base do Samu. Ainda na rede própria ainda tem a rede de frio, 1
Serviço de Vigilância Sanitária,1 Serviço de Vigilância Epidemiológica, 1 Serviço de
Vigilância Ambiental, 1 almoxarifado central compartilhado, 1 almoxarifado de insumos e
medicamentos, 1 Central de Transporte Sanitário, 4 ambulâncias sendo que ainda
existem 4 veículos em processo para serem entregues, 3 veículos Transporte Sanitário e
9 veículos para atividades administrativas. Embora não seja uma atividade específica de
atenção básica a rede ainda oferece Gastroenterologia, nutrição, endocrinologia,
ortopedia, psicologia, pediatria, angiologia, dermatologia, psiquiatria, cardiologia,
ginecologia, neurologia, fisioterapia, fonoaudiologia e pequenas cirurgias. Ainda a rede
oferece os Programas que são os de tabagismo, de nutrição, Saúde Mental, Saúde bucal,
Saúde do homem, saúde da mulher, saúde da criança e do adolescente, Hiper-dia, saúde
do idoso, Protocolo de feridas, curativos e insumos, e PESMES que é o Programa
Educação em Saúde e Mobilização Social. Na saúde complementar que a que o
município oferece por meio de credenciamento da PPI e o Consórcio SIM Pedra Azul que
tem os serviços laboratoriais e citopatologias, laboratoriais de diagnóstico, e anatomia
patológicas, que são exames laboratoriais clínicos, de preventivo e exames de biópsia.
Na rede credenciada junto ao Consorcio SIM Pedra Azul por meio de contrato de rateio,
oferece serviços de Raio-X, Radiologia, exames de análises clínicas, Psiquiatria,
Psicologia, exame cardiológico, Serviços de Urgência Médica. Em Recursos Humanos e
Logístico que vai englobar a gestão de pessoas, assistência farmacêutica, serviços gerais
e manutenção predial, no consolidado de 2018 tinha 671 servidores sendo então 44,8%
contratados, 42% efetivos, 11,4% de comissionado e 1,8% estagiários. Profissionais sem
vínculo direto a Secretaria detinha de 30 funcionários do Mais Médicos. Assistência
farmacêutica em Atenção Básica e Saúde Mental no 3º quadrimestre foi e do consolidado
de 2018 um percentual 91,54% de abastecimento, essa variação se dá em razão do
mercado, existe o processo de licitação mas a empresa não entrega no tempo solicitado,
e no Pronto Atendimento o percentual foi de 93,44% de abastecimento. Falando-se de
serviços gerais e manutenção predial conta a prestação de serviços das empresas “Ideal
Engenharia“ na manutenção predial, a “Globo Prestação de Serviços de Limpeza”, “GBR”
serviços de manutenção de equipamentos hospitalar e odontológicos, SEI Vigilância,
MCK de locação de automóveis,
“Megalav” lavanderia hospitalar,”Ebalmaq” na
manutenção do ponto eletrônico, “Araújo Rentalcar” na locação de veículos, “Telefônica”,
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“Copitec” nas cópias de documentação, GVBus no transporte, IBG Gases Hospitalares,
Dinâmica Telecomunicação na rede, Linkcard abastecimento de combustível dos
automóveis, “Rodoagro motores” na manutenção dos automóveis, “Ágape” Compilação
de documentos e “IL” sistema gerencial de gestão pública. Do Controle social no 3ª
quadrimestre com 4 reuniões, no consolidado 12, reuniões extraordinárias no 3º
quadrimestre com 1 e no consolidado 3 reuniões, reuniões com as comissões foram 4 no
consolidado, resoluções publicadas no 3º quadrimestre foram 9, e no consolidado foram
24 resoluções publicadas, não teve participação em eventos, Audiências Públicas foram 1
(uma) no 3º quadrimestre e 3 no consolidado. Produção Ambulatorial que englobou
atenção especializada de consultas, atenção especializada de exames, mamografia e
exame preventivo. Em consultas ofertadas em referente a especialidade no 3º
quadrimestre na rede própria teve um quantitativo de 5.146 que representa 69,9%, e
2215 pela base da PPI que representa 30,01%, que é Pactuação com o Estado. No
consolidado na rede própria um quantitativo de 18.187 representando 74,2%, e pela PPI
6.319 um percentual de 25.8%, no total de 7.360 no 3º quadrimestre e no consolidado
24.516 que engloba várias especialidades. Atenção especializada de exames ofertados
no 3ª quadrimestre um quantitativo de 3.512, sendo que da rede própria 44,8%
representando 1.575 exames, e da PPI 55,2% representando 1.937, no total do
consolidado de 2018 um quantitativo de 14.671, sendo que na rede própria 8191
representando 55,8%, e na PPI um quantitativo de 6480 representando 44,2%. Dos
exames de Mamografia no 3ª quadrimestre foi um total de 1.229 realizadas e 2.782 no
consolidado de 2018, sendo que os exames iniciaram no mês de Julho. Dos exames
citopatológicos ou exame preventivo, foram realizados 1700 no 3º quadrimestre e no
consolidado 4.175. Produção Ambulatorial que trata-se da atenção básica, média-alta
complexidade e vigilância, consulta média na atenção básica foram 19456 no 3º
quadrimestre, no consolidado 50.937 consultas; consultas odontológicas no 3º
quadrimestre foram 5.045, e no consolidado 7.940 consultas odontológicas; na unidade
de referência em fisioterapia e fonoaudiologia no 3º quadrimestre foram 504, e no
consolidado de 2018 um quantitativo de 11.284 atendimentos; em urgência e emergência
foram 26.490 consultas, e no consolidado 97.889; na rede complementar com prestadora
de serviço Telemedicina que faz os exames de Eletrocardiograma foram 935
atendimentos e no 3º quadrimestre e 4.124 e no consolidado de 2018. Psicologia
credenciada pelo consórcio foram 702 atendimentos no 3º quadrimestre e 3.094 no
consolidado; em psiquiatria no 3º quadrimestre foram 1.542 atendimentos e no
consolidado 5.197. Em Radiologia no 3º quadrimestre foram 7.664 atendimentos e no
consolidado 26.492. Exames Laboratoriais nas coletas de unidades de saúde e pronto
atendimento foram 58.190, e no consolidado 275.342 coletas de exames. Da Vigilância
em saúde do PESMES e Vigilância houve 2 denúncias atendidas, sendo uma de cada
setor, e no consolidado 11 recebidas e atendidas; cadastro de estabelecimentos sujeitos
a vigilância foram 127 no 3º quadrimestre e 260 no consolidado, inspeção de
estabelecimentos sujeitos a vigilância foram 57 no 3º quadrimestre e 163 no consolidado;
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expedição de alvará sanitários no 3º quadrimestre foram 68 e no consolidado 150;
Certificado Veiculares foram 7 no 3º quadrimestre e 10 no consolidado, Cadastro de
Desinsetização nenhum no 3º quadrimestre, e no consolidado de 2018 foram 11;
solicitação de licença sanitária no 3º quadrimestre e no consolidado de 2018 foram 269.
Atividade Educativa no setor regulado no 3º quadrimestre fora 3 para cesteiros, salão de
beleza e vendedores ambulantes, e no consolidado foram 6. Monitoramento de
estabelecimentos públicos teve um total de 6 no 3º quadrimestre e no consolidado, sendo
que as mesmas foram por recomendação do Ministério Público. Indicadores de Saúde:
indicadores de mortalidade infantil no 3º quadrimestre 3 óbitos e no consolidado 12,4 por
mil nascidos vivos; de mortalidade materna não houve no 3º quadrimestre e no
consolidado 2 óbitos; Indicadores Municipais de combate ao Aedes Aegypti no 3º
quadrimestre foram 8.491 e no consolidado 25.461 de visitas a imóveis; e 328 visitas em
pontos estratégicos e no consolidado 1.797 para o combate ao Aedes Aegypti; Ação do
Lira no 3º quadrimestre e no consolidado foi de 1,9 . Principais Momentos a partir do 3º
quadrimestre foram o Setembro Amarelo, Outubro Rosa, Dezembro Vermelho , a
Capacitação para os profissionais da saúde sobre Malária, treinamento para Enfermeiro
sobre Resíduos Sólidos de Saúde, ampliação no atendimento do Programa de
Tabagismo, Capacitação sobre leishmaniose, Capacitação sobre o cuidado com vítimas
de violência, ação de combate a sífilis, divulgação do cronograma do carro fumace, açaõ
de combate a dengue, entrega de equipamentos, mobiliários e carros para saúde,
inauguração a UBS “Adolar Armani de Souza” que é a unidade 2 de Marcílio de Noronha.
Finalizou-se a apresentação
abriu-se para momento para pessoas inscritas
anteriormente para questionamentos a Secretaria de Saúde e sobre a Prestação de
Contas e Conselho de Saúde. O Vereador Max Daibert Castro Sales iniciou
cumprimentando a todos e fez uma pequena explanação sobre a falta de alguns
vereadores na Prestação de contas, inclusive dos vereadores membros da Comissão
Parlamentar de Saúde. Explanou sobre o fato de ter trago para câmara uma denuncia em
que a Gerencia do DRAC deixou de responder um e-mail que eram de extrema urgência.
Também falou sobre o evento de posse da presidência da AMUNES onde vários
coordenadores de saúde entre outros servidores da saúde que estavam presentes e
questionou se foi uma determinação vinda de cima ou se eles liberados e estavam por
espontânea vontade, se foi uma determinação vinda de cima, e o que ela pensava sobre
esse caso. Qual seria necessidade de um coordenador de Unidade estar presente em um
evento totalmente politico? Então a palavra foi franqueada a Secretária Jaqueline Jubini
que iniciou agradecendo a participação do nobre vereador, e respondeu ao
questionamento sobre a presença de servidores em um evento politico dizendo que
nenhuma atividade foi interrompida ou prejudicada e pensa sobre o evento é um
momento importante para o município onde o prefeito vem com destaque diante do
Estado para demonstra a capacidade dele de gestão, que foram para apoiar e que os
servidores foram a convite, ninguém foi obrigado a estar presente foram de forma
voluntária. Se colocou a disposição nesse sentido. Retomando a palavra o vereador Max
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Daibert disse que recebe diversas denuncias algumas sem fundamentos, outras com
bons fundamentos, e disse que quando um coordenador de unidade sai do seu local de
trabalho e vai para esses eventos, onde ele não irá contribuir em nada, se for um local
onde estará contribuindo, onde esta tendo um ganho em conhecimento ainda consideram
muito válido, mas neste caso não tem valor nenhum. Falou sobre a denuncia de uma
técnica de enfermagem que não estava devidamente paramentada com os EPI’s
adequados para o local, é uma falha não somente do profissional que tem o
conhecimento que necessita, mas também da ausência de gerencia para cobrar o uso
dos equipamentos. Quis deixar como sinal de alerta para que a secretaria possa estar
atenta a esses acontecimentos, existem casos de prefeitos que foram caçados pois
usavam os comissionados como assessores,e deveriam fazer o papel politico dele, e vê
como uma atitude reprovável e irá buscar mais informações sobre essas atitudes. Neste
momento a palavra foi franqueada ao vereador Daniel Endlich que após cumprimentar os
presentes iniciou dizendo que a saúde em Viana é um quadro satisfatório em relação aos
municípios vizinhos, mas está preocupado com as reformas da unidades de saúde, pois
isso atrapalha o atendimento dos pacientes. Explanou sobre os investimentos na Saúde,
onde tem equipamentos médicos de alto custo, citando principalmente a unidade de
primavera onde a segurança desse equipamentos é nula, pois nas janelas estão sendo
instaladas somente telas e é algo que é muito fácil de cortar, então não existe condição
de colocar um equipamento novo sem segurança. Em seguida a palavra foi franqueada a
Secretária que respondendo sobre a segurança da unidade, disse que vai ser instaladas
as grades como foi feito as unidades, existe um projeto de informatização das unidades,
mas pela preocupação exatamente com a segurança desses equipamentos, promoveram
a instalação de grades na unidades. Quanto as reformas escolheram um projeto que
trouxesse menos impacto ao atendimento, no PA havia condição de sair de um ambiente
para outro para minimizar o transtorno, e terminar essas obras o mais breve possível.
Neste momento a palavra foi franqueada ao vereador Fabio Luiz Dias que após os
devidos cumprimentos iniciou falando sobre uma solicitação que fez já em gestões
passadas, até mesmo ao secretário anterior, para se dar uma solução para os servidores
que precisam levar marmita para o trabalho, pois é um local totalmente insalubre mesmo
que sejam armazenadas em geladeiras ainda assim existe a proliferação de bactérias,
seria somente para os funcionários do PA que são plantonistas. Passou-se então a
palavra a Secretaria Jaqueline Jubini que disse que lamentavelmente não teria como dar
uma resposta imediata, mas se colocou a disposição e se comprometeu em fazer uma
analise, juntamente com a equipe da secretaria, setor de contratos, avaliar junto com
jurídico as possibilidades e traçar juntos uma diretriz. Retomando a palavra o vereador
Fabio Dias finalizou dizendo que o valor é irrisório para da a complexidade, e o que pode
ser feito procurar saber o que é feito em outros PA’s e hospitais. Neste momentos a
palavra foi franqueada ao Rogério Lopes que após os devidos cumprimentos explanou
sobre a ausência da comissão de saúde formada pelos vereadores. Prosseguiu
explanando sobre o Central de Medicamentos Municipal inaugurada no 3º quadrimestre
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de 2018 que não foi citada na prestação de contas, e questionou o motivo da mesma não
estar funcionando se já foi inaugurada. Em seguida questionou uma discussão sobre um
Canil Municipal. Falou sobre a gestão do pronto atendimento sendo inadmissível que
quem controla o local não observe a postura dos funcionários naquele local de trabalho,
explanou sobre a funcionária que estava trabalhando sem os devidos EPI’s, disse que
também que os atendentes estão saindo da recepção para fazer também a triagem de
classificação de risco. Falou das obras implementadas no PA, são de extrema satisfação
para o munícipe, porém há questões de pessoal, servidores que lá trabalham não estão
vistas com a devida adequação como num organismo daquele. Falou nas novas unidade
de saúde , citando a Unidade”Adolar Armani” com a falta de canalização da água do ar
condicionado que já deteriorou as paredes da unidade. Passou-se então a palavra a
Secretaria Jaqueline Jubini que disse que críticas são oportunidades de melhorar. Quanto
ao processo seletivo, a pagina já foi testa, que ainda essa semana será publicado o edital
para repor pessoal necessário na rede. Sobre a questão do dreno do ar condicionado, já
foi proposto que nas próximas obras, porquê é um acabamento que fica melhor e não
traz outro custos a rede e manutenção. Quanto a central de medicamentos o espaço foi
usado somente para fazer entrega, mas a central tem previsão de inauguração no fim do
mês. Esclareceu que participa de um núcleo que está fazendo um trabalho de
organização do processo de trabalho de Organização, Normatização e Singularidade nos
procedimentos, sendo um deles o Processo de Controle, Fiscalização e Notificação de
Profissionais existe as normativa de atividades, passam a orientação formalmente, existe
um fluxo de trabalho. No entanto é necessário que os que coordenam as unidades
colaborem verificando, cobrando e passando as informações para a secretaria. Se
necessário são aplicadas notificações recomendatórias, por que “Advertência” é quando é
instituído um processo administrativo disciplinar, disse que a secretaria não se furta da
responsabilidade quando acontece como no caso da servidora que não estava
devidamente paramentada, mas a funcionaria foi notificada, não falta insumos
necessários no Pronto Atendimento. Quanto ao canil disse que o que cabe a secretaria é
controle e a prevenção de zoonoses que é realizado pela equipe de Vigilância , o bem
estar do animal está em um processo de licitação na secretaria de meio ambiente para
resolução dessa demanda. Retomando a palavra o Presidente do Conselho de Saúde
Rogério Lopes questionou se realmente os atendentes de recepção estão fazendo
também a classificação de risco. Então a Secretária Jaqueline Jubini respondeu que a
classificação de risco é feita especificamente por um por profissional da enfermagem , se
algum momento houve essa possível classificação feita por um atendente a subsecretaria
e a secretaria não foi informada, é disponibilizado o profissional para fazer este
atendimento. Finalizada o momento de questionamentos à secretaria, passou-se então as
considerações finais. O Vereador Daniel Endlich parabenizou a secretária e os demais
servidores que estavam presentes, disse que pelo que pode observar todas a duvidas e
questionamentos foram sanados e respondidos. Anseia que o próximo quadrimestre seja
de mais desenvolvimento e avanço. Explanou sobre o dia 02 de abril que se comemorar o
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dia da conscientização do autismo. Disse que tem acompanhado os atendimentos no
pronto atendimento, percebe que muitos pacientes são do município vizinho procuram
atendimento aqui. Secretária Jaqueline Jubini fez uma observação sobre o atendimento
do pronto atendimento pediatriaco, que houve 40 a mais por paciente de Cariacica no dia
anterior a prestação de contas. Em seguida o Vereador Max Daibert Castro Sales disse
que discorda um pouco da fala do vereador Daniel, na questão de limitar a melhoria de
qualidade na saúde por que pode atrair mais pacientes de outro municípios, nós atraímos
não é que aqui seja melhor, mas que os outro municípios estão tão piores quanto o
atendimento aqui em Viana. Desejou a secretária boa gestão, agradeceu a prestatividade
e disse que não há perseguição pessoal a ninguém por parte do mesmo, mas sim aos
perseguição aos erros para que os erros sejam corrigidos, a partir do momento que é
reconhecido os erros e se compromete em não acontecer mais não motivos para se
insistir na cobrança. Em seguida o Vereador Fabio Luiz Dias agradeceu aos servidores da
câmara, a Secretaria de Saúde que de 4 em 4 meses faz essa prestação de contas.
Falou que sempre a saúde pública nunca vai fechar as contas, por que na educação é
feito um orçamento per capita, na saúde é muito complexa, é subjetiva um paciente pode
onerar mais do que outro, vai variar cada caso. Em seguida a Secretária Jaqueline Jubini
agradeceu a equipe que trabalha, o empenho de cada um, dando continuidade ao
planejamento do gestor passado. Agradeceu a fiscalização e a parceria da câmara ,
quando há fiscalização se tem a oportunidades de melhorar, pediu para que estejam
trabalhando junto a secretaria, que se houver alguma dificuldade colocar isso a secretaria
primeiro para ser sanado problema antes que chegue. Agradeceu o espaço cedido pela
câmara, o conselho pela participação. Se colocou a disposição da Câmara e de qualquer
cidadão que achar necessário o contato. Em seguida o Presidente proferiu o seguintes
termos :” Em cumprimento ao preceitos legais e em consonância com rito orgânico
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