
 

 

Câmara Municipal de Atalaia – Alagoas / Legislatura 2021 a 2024 

Presidência do vereador Cicinho Melo (PSC) 

Sessão de Audiência Pública da Secretaria Municipal da Saúde referentes ao 3º 

quadrimestre de 2020 e ao 1º quadrimestre de 2021, dia 31 de agosto de 

2021. 

 

Vereador Cicinho Melo – Presidente 

“Convido a secretária Nilza Maria, para dá início a sua explanação sobre a Pasta 

da Secretaria de Saúde do nosso município”. 

Nilza Maria Malta – Secretária Municipal de Saúde de Atalaia-AL 

“Bom dia a todos os senhores vereadores e as senhoras vereadoras, quero 

saudá-los em nome do senhor presidente José Cicero. Saudar a todos os que 

estão presentes hoje nesta Casa. 

É com grande satisfação e compromisso que estamos hoje nesta Casa, fazendo 

a prestação de contas quadrimestral. É obrigação dessa gestão fazer a prestação 

do último quadrimestre de 2020, que tivemos algumas dificuldades para  

montar. Mas, a nossa equipe, buscando através dos relatórios de gestão, 

conseguimos montar essa prestação contas e vamos fazer uma apresentação 

breve. Em seguida, fazer do nosso primeiro quadrimestre de 2021. 

Prefeito Francisco Luiz de Albuquerque. Secretária municipal de Saúde 

Rosangela Maria da Silva e o presidente do Conselho Municipal de Saúde, 

Antônio Braz dos Santos Neto. Na Lei 141 de 2012, fala sobre o relatório 

detalhado referente aos quadrimestres anteriores, o qual conterá no mínimo as 

seguintes informações. Isso está descrevendo o que está na Lei 141 em relação 

o relatório de quadrimestre, que tem ser apresentado detalhado em Audiência 

Pública. São três audiências anual. Deveríamos até maio apresentando a de 

2021, mas, pelos motivos que citamos anteriormente, estamos apresentando 



hoje. Não vamos se deter a ler as leis, pois encaminhamos os documentos 

ontem. É que teríamos que encaminhar 24 horas antes da apresentação da 

Audiência Pública. 

São as Legislações das Leis onde o Ministério da Saúde prorrogava a redução 

ou suspensa algumas atividades em relação a pandemia, que está vigente até 

hoje, justificando alguns casos de metas que não foram atingidas.  

No relatório de 2020, em relação a produção de atendimento foram no último 

quadrimestre, referente a setembro e a dezembro, foram 3.528 atendimentos de 

enfermeiro, 5.688 atendimento médico, 52.074 visitas de agentes comunitários 

de saúde, 1.965 procedimentos de odontologia e os procedimentos do auxiliar 

e técnico de enfermagem foram 9.726 atendimentos.  

Dos outros profissionais, no Centro de Especialidades, 394. E, no Centro de 

Reabilitação e Fisioterapia, 447 procedimentos. 

Nas ações de promoção e prevenção à Saúde, foram 95 procedimentos. 

Procedimentos com finalidades diagnosticas 20.436. Procedimentos clínicos 

45.545. Procedimentos cirúrgicos, 191. Órteses, próteses e materiais especiais, 

1416. E ações complementares da Atenção à Saúde, 10.328. 

Volto a informar que esses dados não foi nos deixado nenhum informe, 

nenhum documento. Esses dados nós compilamos do DATASUS. Como é 

obrigação dessa gestão, apresentar essa Audiência Pública da gestão anterior, 

resgatamos esses dados através do DATASUS, do foi informado das produções.  

Em relação ao atendimento do Hospital. As urgências 6.353. Na observação 24 

horas, 12.773. E de partos, 47 durante o último quadrimestre. 

Esses são os indicadores do Previne Brasil, que a gente observa que tem dos 

últimos três quadrimestres. Durante o ano esses indicadores só foi atingido em 

relação a cobertura vacinal da poliomielite e da pentavalente. Os outros, tem 

indicador com 0, 2%, 9% como vocês estão visualizando.  

Esses são os indicadores de pactuação federativa dos resultados do CISPACTO. 

Só oito indicadores teve alcance de metas. Três indicadores próximo a meta. E, 

onze indicadores abaixo da meta. 

Das ações de combate à pandemia, construção da nota técnica, que foi 

construída não só para 2020. A gente continua com essa nota técnica, com as 

devidas adequações. Formação do grupo técnico com reuniões periódicas, que 



isso era exigido na pandemia. Implantação da Unidade Sentinela para 

atendimento de casos de síndromes gripais, que mantem até hoje e, 

provavelmente vai até dezembro deste ano. Já foi sinalizado que vai ser 

encerrado. 

Definido o fluxo de atendimento à população pela Atenção Primária, Hospital e 

Unidade Sentinela de casos sintomáticos, definição de fluxo de entregas de 

medicamentos pelos ACSs, programa da Atenção Primária. Realização das 

capacitações, para detecção de casos suspeitos. Manejos de pacientes e uso 

adequado dos EPIs e construção de procedimentos operacionais padrões. E 

construção de um plano de contingência municipal. Que era o que o Ministério 

da Saúde exigia, onde foi exigido que em 2020 todos os municípios fizessem 

essa construção. 

Capacitação de profissionais para coleta de material de exames. Divulgação do 

boletim epidemiológico, realização das ações de orientação sobre as práticas 

para prevenção da Covid. Realização  de visitação semanal nas UBSs.  

Diante da dificuldade de aquisição de EPIs, foi realizado o fechamento 

temporário das Unidades de apoio e realizado um planejamento para compras 

emergenciais e realização  de ações educativas sobre a Covid. 

Confecções de aventais descartáveis e mascaras de tecido. Implantação de 

barreiras sanitárias, com o apoio da Guarda Municipal, realização de capacitação 

para guardas municipais. Construção do fluxo de acompanhamento dos 

profissionais da Saúde, afastados por síndrome gripal e de afastamento dos 

profissionais do grupo de risco. Realização de testes rápidos de casos suspeitos 

e em gestantes em rotina de pré-natal. 

Estes são os registros das ações realizadas.  

E, em relação a execução orçamentária financeira, as despesas com total de 

saúde por habitante, ficou R$ 687,40 por habitante ano. E, a participação da 

receita própria aplicada em saúde, com receita própria, conforme a Lei C 

141/42, Atalaia investiu durante o ano, na média, de 15,17% dos seus recursos 

próprios com a saúde em 2020. 

Essa primeira parte de 2020, concluímos. Não temos muito, porque foi da 

gestão anterior. 



Agora vamos dá início o do primeiro quadrimestre de 2021, referente as ações 

de janeiro, fevereiro, março e abril. Sabemos que todo início de gestão é muito 

difícil, mas a gente já  tem algumas coisas para acrescentar, algumas ações 

realizadas. Até final de setembro a primeira semana de outubro, vamos estar já 

apresentando o segundo quadrimestre, que aí vamos  ter sim mais ações para 

apresentar. 

Em cumprimento a Lei Federal 8.689, que fala da obrigatoriedade da 

apresentação das Audiências Públicas. 

Os gestores, prefeita Cecília Hermann Lima Rocha, vice-prefeita Camyla Brasil, 

secretária de Saúde Nilza Maria Rogério Malta e presidente do Conselho 

Luciene da Silva Lemos, que está aqui presente.  

Atenção primária à Saúde, vamos apresentar como está o fluxo e as ações da 

nossa Atenção Básica, como estivemos durante o primeiro quadrimestre. Lógico 

que quando formos apresentarmos o segundo quadrimestre, já vai está 

diferente, porque realmente o primeiro ano é difícil, imagine os primeiros 

quatro meses.  

Nós temos 15 unidades básicas de Saúde. São 15 equipes de Saúde da Família. 

São 4 pontos de apoio, que são as extensões. São 15 equipes de Saúde bucal. 

Polo de Academia da Saúde na Vila José Paulino, que o encontramos concluído, 

mas para nossa surpresa, para o Ministério da Saúde, ele ainda estava na planta 

baixa. No nosso primeiro contato com o estado, é que fomos vê que com 

relação a essa Academia da Saúde, para ser cadastrada no SENES, para o 

Ministério da Saúde, nos mostraram ainda foto no início da construção. 

Levamos tempo para comprovar que estava construída, que a outra gestão 

tinha inaugurado. Já concluímos toda a documentação solicitada pelo Ministério 

da Saúde e estamos aguardando só a Portaria, para começarmos a receber 

recursos para as atividades. Mesmo assim, antes de receber os recursos, já 

estamos nos organizando para iniciar essas atividades. A gente já está contando 

que existe esse polo da Academia da Saúde. 

Temos uma equipe multiprofissional que até abril constava com assistente 

social, psicólogo, fonoaudiólogo, nutricionais e fisioterapeuta geral, que 

aumentou já neste segundo quadrimestre. Essa equipe multiprofissional é o 

antigo NASF, que com a nova forma de financiamento os NASFs foram extintos 

e foram substituídos por equipe multiprofissional. 



Em relação ao atendimento da Atenção Primária, entre janeiro a abril, foram 

6.054 atendimentos por enfermeiros. Isso conta as consultas de pré-natal, as 

puérperas, a hipertensos, a diabéticos, a puericultura, todo atendimento feito 

por enfermeiros. E olhe que a gente continua ainda em pandemia, mas aos 

poucos estamos retornando as atividades, as reuniões. Mas, neste período ainda 

estávamos no pico da pandemia, mas, mesmo assim, já houve um avanço no 

atendimento durante este primeiro quadrimestre. 

Para médicos, durante janeiro a abril, 10.665 atendimentos médicos. Isso só nas 

unidades básicas de Saúde. Odontólogos, foram 3.830 atendimentos 

odontológicos. Com 9.625 procedimentos odontológicos. Lembrando que na 

Odontologia houve sim uma redução de atendimentos, se a gente for comparar 

o atendimento individual do odontólogo, pelo atendimento do médico, a gente 

vai dizer que os odontólogos não estão trabalhando? Estão  sim. É que durante 

a pandemia, mesmo voltando os outros profissionais a fazerem o atendimento, 

já mais ou menos dentro do que é estabelecido, a odontologia continuou com 

redução, porque atendimento da via oral é a parte onde há mais contágio da 

Covid. Então, os odontólogos continuaram com redução ainda de atendimento, 

agora já neste quadrimestre, voltando ao normal. Mesmo assim 3.830 pessoas 

atendidas e com 9.625 procedimentos. 

De agentes comunitários foram 83.104 visitas realizadas nesse primeiro 

quadrimestre. E, atendimento do auxiliar e técnico de enfermagem, foram 

21.124 atendimentos. 

Continuando ainda sobre o atendimento na Atenção Primária, a gente vê uma 

redução dos outros profissionais de nível superior. Médico voltou, enfermeiro 

voltou, mas os outros profissionais ainda estavam trabalhando com 

atendimento reduzido. De assistente social foram 35 atendimentos, trabalhos 

em grupo, enfim. Psicólogo clínico 340, porque com a pandemia os psicólogos 

foram muito mais procurados. Fonoaudiólogos, 27 atendimentos. Nutricionista 

221. Fisioterapeuta 1.282. E educador físico, que são as atividades educativas, 

foram só 23 atendimentos. 

Passando agora para Vigilância em Saúde, a gente vai falar um pouco sobre as 

endemias. Está aqui o nosso coordenador Marcos que exerce um brilhante 

trabalho na parte da dengue. Em relação a endemias a gente trabalha com 

ciclos. Então, neste primeiro quadrimestre foi feito o primeiro ciclo e parte do 

segundo ciclo. O segundo ciclo foi concluído só em maio, mas esses dados que 

nós temos aí é só até o final, pois como se trata do primeiro quadrimestre, essas 



informações que nós temos aí do segundo ciclo, foi correspondente até o dia 30 

de abril. Não temos dados da gestão anterior com relação a endemias, porque 

também não encontramos. Mas, em relação a esse primeiro quadrimestre, no 

primeiro ciclo, tinha meta de 16.524, são 17.009 imóveis cadastrados. Neste 

primeiro ciclo foram trabalhados em 16.524 imóveis, um avanço muito grande, 

foram 86,5% dos imóveis visitados. Este primeiro ciclo correspondeu a janeiro, 

que foi praticamente parado, foi basicamente fevereiro a março. Mas, aí a 

endemias já conseguiu trabalhar em 14.296 imóveis, com 86,5% dos imóveis. Os 

imóveis tratados foram 4.386. 

Quando a gente fala do índice de infestação, Atalaia encontra-se na fase 

vermelha, porque o município para estar na fase verde de endemias, tem que 

estar com menos de 1%. Sinceramente, se ele me apresentasse um resultado 

com índice de infestação a menos de 1%, eu estaria extremamente preocupada 

com o trabalho da endemias. Praticamente pegamos  uma endemias parada. 

Este índice de infestação, ele quer dizer que a equipe está fazendo as inspeções, 

colhendo as larvas e examinandos. Então, a endemias está realmente mostrando 

trabalho. Estamos sim buscando estratégias para reduzir esses índices. A partir 

do momento que detectamos que os índices estão lá em cima, com a endemias 

atuando, vamos sim buscar estratégias. Já estamos nos organizando para fazer 

uma reunião, montar uma comissão, pois o índice de infestação da dengue, 

para reduzir, não é uma atribuição só da Saúde e sim, intersetorial. Já estamos 

nos organizando para fazer uma reunião com presença de todos os secretários, 

de representantes do Legislativo, para buscarmos estratégias de como reduzir o 

índice, que não é um trabalho só da Saúde. A parte da Saúde, a equipe faz, que 

é fazer as visitas e fazer o tratamento, mas precisa ser um trabalho mais intenso 

e com envolvimento de todos.  

No segundo ciclo, que tem a observação que não foi concluído, porque foi 

concluído em maio. Mesmo assim, até o dia 30 de abril, foram trabalhados 

13.712 imóveis e continuamos com o percentual de 3%. 

Na equistossomose, existia só um microscópio, mesmo assim muito improprio 

para o trabalho. Mas, já chegaram os dois microscópios novos e a equipe está 

correndo atrás, porque temos metas a cumprir. Por ano, precisamos realizar 

7.500 exames. A meta para o quadrimestre era 2.500 e foram realizadas só 527 

amostras, com 21%, com 68 casos positivos. Até o final de abril, dos 68 casos, 

foram tratados 46 casos. Mas, com certeza, esses restantes foram tratados em 

maio. 



Ainda falando em vigilância saúde, que está a vigilância ambiental, é a questão 

do acompanhamento da água que está inclusão nas ações da vigilância 

sanitária. Neste primeiro quadrimestre, em relação a água, só trabalhamos com 

a turbidez da água, a meta era 56 exames, foram realizados 78, com um 

percentual de 139%. 

Ainda em relação a vigilância sanitária, foram realizadas 12 atividades 

educativas, 570 cadastros dos estabelecimentos sujeitos as atividades da VISA, 

inspeções em estabelecimentos comerciais 1.347 inspeções nos quatro meses, 

520 fiscalizações e outros procedimentos 20. 

Em relação a Vigilância Epidemiológica, que é a parte de vacinação de rotina, 

são seis vacinas de rotina. No primeiro quadrimestre não foi atingido nenhuma 

das vacinas, porque com as Covid, apesar de ter uma equipe de vacinação 

Covid, todos os municípios tiveram uma baixa na cobertura vacinal. O município 

tem que buscar estratégias, correr para que chegue o final do ano com as 

vacinas atingidas. A BCG 64%, a minigococica 62%, a prevalente 63%, a 

pneumocócica 77%, a poliomielite 63% e a rotavírus 69%. 

Em relação a Covid, quando a gente recebe as doses, já é para os grupos 

específicos. Para idosos de 60 e mais, recebemos 6.610 doses e foram aplicadas 

100%. Para os trabalhadores de Saúde, entre D1 e D2 vieram 1.035 doses e 

todas foram administradas. Em relação as comorbidades, 650 doses recebidas 

em 30 de abril. Então, não deu tempo de contabilizarmos e entrou no registro 

de maio. Até 30 de abril, recebemos 8.545 doses e vacinamos até 30 de abril, 

7.895 doses.  

Dentro da média-complexidade, temos o Hospital João Lyra,  com a casa de 

parto junto. Centro de Atenção Psicossocial. Serviço Ambulatorial de Urgência, 

que é o SAMU. Laboratório de prótese dentária. Clinica especializada 

terceirizada, a Himagem. Ambulatório de especialidades, onde tínhamos até 

abril psiquiatra, pediatra, cirurgião geral, reumatologia, cardiologia, ginecologia 

e pequenas cirurgias. Esses especialistas citados foram os que de janeiro a abril, 

pareceu registro e relatório com as produções. Quando falamos em cirurgião 

geral, é o atendimento do médico que faz pequenas cirurgias no Hospital, a 

produção dele no sistema aparecia como cirurgião geral. Por isso que ele 

apareceu aí. Lógico que hoje, atualmente, já estamos com otorrino, 

angiologista, cardiologista, oftalmo, neurologista. Na próxima audiência pública, 

já vamos apresentar a produção desses novos especialistas que já estão 

atuando no município.  



Em relação a exames e diagnósticos, nós temos até abril o eletrocardiograma, 

ecocardiograma, ultrassonografia, que foi incluído agora a colposcopia. 

Vem a produção dos especialistas. Foram 96 atendimentos de cardiologia, que 

começou no mês de março. Cirurgião geral 180. Ginecologia 130. Pediatria 245. 

Psiquiatria 602 e reumatologia 110. Com um total de 1.366 atendimentos de 

especialidades médicas no município. 

Em relação aos exames de diagnósticos, temos o ecocardiográfica que foram 

feitos 77. Ultrassonografia 184. Teste rápido para sífilis, HIV e hepatite 2.164 

exames. Esses exames são realizados pelos profissionais da Atenção Básica, 

profissionais capacitados, na maioria por enfermeiros. Teste rápido para Covid, 

de janeiro a abril, foram 395. com um total de 2.820 exames de diagnósticos.  

De pequenas cirurgias foram realizadas 151 exames que é realizado as quintas-

feiras lá no Hospital João Lyra. 

Em relação ao laboratório de próteses, temos o programa que são 50 próteses 

mensais. Essas próteses que foram entregues em março, foram próteses que se 

refere a dezembro de 2020, que encontramos o laboratório com essas próteses 

que foram confeccionadas, mas como não tinha recebido o recurso, não tinha 

sido entregue. Fomos fazer todo o tramite de contratação para proceder e dá 

continuidade ao projeto do laboratório de próteses. Em março 50 proteses 

entregues referente a dezembro e foram 45 pessoas assistidas. Em abril também 

foram entregues 100 próteses, com o total de 48 pessoas assistidas. Então, até 

abril, foram entregues 100 próteses, com um total de 93 pessoas que receberam 

próteses aqui no município de Atalaia. 

Em relação ao Programa Melhor em Casa, tínhamos até abril uma assistente 

social, dois enfermeiros, um médico e quatro técnicos de enfermagem. O 

quadro atual já mudou e na próxima vamos está apresentando os outros 

profissionais que foram incluídos. Temos  também o cirurgião dentista que faz 

parte do Melhor em Casa, fisioterapia 3, fonoaudiólogo 1, nutricionista 1 e 

psicólogo psicólogo. 

Ainda em relação ao Melhor em Casa, o número de atendimentos de janeiro a 

abril foram 1.794 atendimentos. Durante este período tiveram 3 altas e 1 óbito. 

Para o Programa Melhor em Casa, tem os pré-requisitos que são seguidos. São 

pacientes que são oriundos ou já dos Hospitais, normalmente vem ou do 

Hospital Geral do Estado, o HGE ou do Hospital Geral de Arapiraca. A equipe já 

entra em contato com o Programa do Melhor em Casa do município, para 



quando esse paciente retornar da fase hospitalar, ser acompanhado em casa. 

Ou também o próprio Hospital João Lyra, paciente chegou e o médico sentir a 

necessidade que este paciente deve ser acompanhado pelo Melhor em Casa. 

Ou também através das equipes da Saúde da Família. Em janeiro foram 58 

pacientes cadastrados. Em fevereiro 67 pacientes. Em março 63. E em abril 62 

pacientes acompanhados. 

Em relação a produção, 842 procedimentos de auxiliar e técnico de 

enfermagem. Foram 19 procedimentos do cirurgião dentista. Foram 350 

procedimentos do enfermeiro. 92 atendimentos médicos. 491 procedimentos 

de outros profissionais de nível superior. Com um total de 1.794 procedimentos. 

Em relação a curativos, foram realizados 1.356 curativos. 

A parte da atenção psicossocial, até abril nós tínhamos um terapeuta 

ocupacional, dois assistentes sociais, um enfermeiro, um farmacêutico, um 

psiquiatra, três psicólogos e cinco outros profissionais administrativos. 

Em relação a produção do centro de atenção psicossocial, como em todos os 

outros setores, também passou por redução por conta da pandemia. Agora que 

aos poucos estamos retornando. Mas, foram feitos os atendimentos 

emergenciais que apareciam. Mas, não deixaram de fazer o atendimento 

domiciliar, o atendimento ambulatorial pelo psicólogo, o atendimento pelo 

médico que não foi deixado de ser realizado. Acolhimento diurno 10. 

Atendimento individual 296. Atendimento em grupo 21. Atendimento familiar 

16. Acolhimento inicial 7. Atendimento domiciliar 55. Fortalecimento do 

protagonismo de usuários, 18. Matriciamento com as equipes da Atenção Básica 

6. E apoio a serviço residencial de caráter transitório, 4. Então, foram 433 

procedimentos realizados pelo CAPS, isso de janeiro a abril. Foram atendidas 

1.766 pessoas. 

Em relação ao TFD, na coluna que fala de pacientes, são o número de pacientes 

cadastrados naquele mês e os valores que foi pago dessa folha. Mensalmente 

se paga a folha do TFD, aos pacientes que fazem tratamento fora do domicilio, 

seja de câncer ou pacientes renais crônicos. Eles apresentam o documento do 

local onde é feito o tratamento, é feito um cadastro e é gerado uma folha com 

o valor para o paciente e para o acompanhante. É o recurso que seria para 

transporte, mas, mesmo assim, a Prefeitura mantém o transporte destes 

pacientes. A média de 42 pacientes mês, com um total até abril de R$ 42.470,80, 

pagos do TFD. 



Em relação ao Hospital, foram 9.971 atendimentos de urgências. Observação 24 

horas 2.872 atendimentos. E partos 59. 

Em relação ao SAMU foram 126 intercorrências, que em relação ao SAMU não 

temos governabilidade. Ocorrência do SAMU precisa chama o 192 para ser 

enviado. Se precisarmos aqui no município, temos que ligar pra central, para 

que seja liberado. O nosso SAMU não atende só Atalaia, mas toda a região. 

Como os profissionais do SAMU fica de responsabilidade do município, de 

pagamento, no relatório a gente identificou que foram 126 intercorrências que 

o SAMU realizou durante os quatro meses. 

Em relação aos repasses da SESAU e do Ministério da Saúde para o coronavírus. 

No dia 4 de março deste ano, houve uma parcela única de R$ 130.050,00. Esse 

foi repasse da SESAU. E no dia 27 de abril, a primeira parcela em relação a 

vacinação da Covid, no valor de R$ 50.000,00. Então, com um total de R$ 

180.050,00, foi o repasse da SEASAU de janeiro a abril, para a Covid. Em relação 

aos repasses do Ministério, no dia 8 de janeiro, entrou um recurso referente a 

Central de Triagem, referente a dezembro, no valor de 60 mil reais. No dia 10 de 

março entrou 180 mil referente a janeiro, fevereiro e março. E, no dia 15 de 

abril, entrou mais 180 mil referente a abril, maio de junho. Com um total de 

janeiro a abril, de R$ 420.000,00 para a Covid. 

Em relação aos outras transferências do SUS, as receitas orçadas para o ano de 

2021, foi de R$ 13.939.337,66. Até abril, as receitas realizadas provenientes da 

união, foi R$ 3.607.005,90. Proveniente do Estado, receitas realizadas, R$ 

440.935,98. Outros rendimentos, que são das aplicações, R$ 4.540,34. Isso 

corrente. 

Em relação a capital, que é de investimento, compra de equipamentos, tem uma 

receita orçada de R$ 3.987.593,00. E foi realizado para capital, R$ 160.475,00, 

que isso foi correspondente a uma emenda parlamentar, que a portaria saiu já 

no finalzinho de dezembro e o recurso entrou, acredito que entre janeiro e 

fevereiro. Que é de compra de equipamentos e nós estamos em procedimento 

de licitação, para aquisição desses equipamentos. E teve um rendimento de R$ 

5.289,66. Outras receitas orçamentárias, R$ 1.268.747,21.    

Em relação ao percentual da receita própria, onde a Lei 141 de 2012 diz que os 

municípios tem a obrigatoriedade de repassar 15% da sua receita própria, até 

abril Atalaia repassou 30,36%. Quando formos apresentar o próximo 

quadrimestre, essa receita própria aplicada vai sendo cumulativo e diluindo 



durante os outros quadrimestres. De janeiro a abril, Atalaia repassou o dobro do 

que diz a Lei 141 de 2012.  

A receita orçada para o ano de 2021, de recurso próprio é 9.243.431,03. Até 

abril, que corresponde a esses 30% aplicados, foi R$ 2.890.697,82. 

As despesas por subfunção. Da atenção básica, a dotação atualizada R$ 

20.627.857,55. Entre despesas empenhadas e liquidadas, 99% do que foi 

empenhado, foi liquidado R$ 7.495.981,69.  

Em relação a assistência hospitalar e ambulatorial, que aí engloba todo MAC, 

não é recurso só destinado ao Hospital. É o serviço de média e alto 

complexidade. A dotação atualizada foi R$ 5.647.662,66. Entre as despesas 

empenhadas e liquidadas, foi R$ 1.004.125,64. Então 100% do que foi 

empenhado, foi liquidado no quadrimestre.  

Da Vigilância Sanitária, a dotação orçamentária foi R$ 22.604,22. Não foi nada 

empenhado e nem nada liquidado. 

Para a Vigilância Epidemiológica a dotação atualizada R$ 706.218,26. Tendo 

como despesa empenhada e liquidada R$ 150.501,90.  

Nas outras subfunções, teve a dotação atualizada de R$ 758.570,00.  

Queremos registrar aqui a presença da Excelentíssima prefeita”.  

Vereador Cicinho Melo - Presidente 

“Convido a prefeita Ceci Rocha para fazer parte do Plenário” 

Em relação às ações realizadas no geral, de janeiro a abril de 2021, a 

implantação dos agentes de combate a Covid, reabertura do Posto de Apoio 

Timbozinho, que é uma extensão da Unidade Básica da Porangaba, atendendo 

aos usuários de São Luiz, Timbó e Triunfo. Adequação dos horários de 

funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, que quando assumimos, tinha 

Unidade que não abria a tarde. Foram realizadas adequações de algumas 

Unidades que não funcionava no segundo horário. Reforma do prédio da 

Central de Abastecimento Farmacêutico e garantia de abastecimento. 

Reorganização das ações da Vigilância Sanitária, da VISA. Capacitação dos 

fiscais sanitários, sobre o papel da Vigilância Sanitária, as boas práticas de 

manipulação de alimento e monitoramento da água. Ampliação do quadro de 

recursos humanos da Vigilância Sanitária. Monitoramento da turbidez da água 



para consumo humano, intensificação das fiscalizações nos estabelecimentos. 

Ações educativas para as merendeiras da rede pública e de feirantes. 

Implantação dos drive-thrur para vacinação Covid. Ampliação do número de 

ususários cadastrados no Programa de assistência domiciliar, o Melhor em Casa. 

Reativação do núcleo de promoção à Saúde, que estamos aqui com a 

coordenadora Vanessa, que junto com o Thales estão nesta coordenação do 

NUPS. Ampliação da equipe de endemias para melhor atender as demandas do 

setor. Implementação das ações do programa de esquistossomose no 

município. 

Do pouco que falamos, tem os registros. A fiscalização para cumprimento dos 

decretos com medidas protetivas de combate a Covid, onde estão o pessoal da 

Defesa Civil, Guarda Municipal, juntamente com os agentes da Covid e da 

Vigilância Sanitária. Implantação do drive-thrur para vacinação. Foram 

administrados até abril um total de 7.895 doses. Mudamos do drive-thrur para 

esse outro ponto de vacinação, por conta da vacina Pfizer que exige uma sala 

climatizada. Optamos por implantar essas salas lá no Clube Atalaiense. Estão lá 

duas salas climatizadas, para que as nossas vacinas da Covid tenham condições 

e sejam protegidas, até ser introduzida no braço dos nossos munícipes. 

Como falei, começamos esse atendimento no Timbozinho, aos poucos vamos 

ampliando as atividades, mas estamos lá com atendimento duas vezes na 

semana, as quartas e quintas-feiras. Nas quartas-feiras vai o médico fazer o 

atendimento. Nas quintas-feiras o enfermeiro, onde faz o pré-natal e citologia. 

A população de São Luiz, Timbó e Triunfo, uma área que pertence a Porangaba 

e fica mais distante. Como a atenção básica tem a função de melhorar o acesso 

da população, aos poucos a gente via ampliando esses serviços.  

Nossa intenção é melhorar. Não é uma mágica fazer saúde. Que a gente 

consiga fazer tudo ao mesmo tempo. 

O inicio do remapeamento das áreas estratégicas de Saúde da família, a gente 

identificou que estamos dando continuidade. Identificamos algumas áreas onde 

tinha residências de pessoas em frente ao Santo Inês, que era atendida lá na 

unidade da José Paulino e com esse remapeamento fomos adequando, para 

que a população fosse atendida o mais próximo da sua residência. Ainda não 

concluímos todo esse remapeamento, estamos dando continuidade.  

Retorno da realização das próteses. Reforma e reorganização da CAF, como eu 

já falei. Temos ali um registro que de janeiro a abril, atendemos 7.961 receitas. 



Pegamos janeiro e fevereiro que estávamos com muitas dificuldades de 

aquisição de medicamentos, que íamos iniciar licitação e foi feito compras 

emergenciais. Agora como estamos com os medicamentos a maioria licitados, 

quando formos contabilizar tem muito mais pessoas beneficiadas, atendidas.  

Equipe da Vigilância Sanitária na feira livre. Treinamento da equipe da Vigilância 

Sanitária.  

A gente encerra com essa frase: Enquanto houver vontade de lutar, haverá 

esperança de vencer. Esse é o nosso objetivo e o nosso compromisso com a 

Saúde de Atalaia. Estamos vendo as promessas de campanha da gestora e 

adequando. Este ano ainda trabalhamos com o Plano Municipal de Saúde da 

outra gestão. Na construção do Plano Municipal de Saúde é feito para quatro 

anos. Então durante o ano de 2021, ainda trabalhamos com o Plano da outar 

gestão, logico que fazendo as adequações, porque o Plano é vivo e pode ser 

atualizado. Quando atualizamos o Plano, submetemos a aprovação do 

Conselho. A programação anual é feita através do Plano Municipal vigente e 

este ano, até dezembro, nós temos que já estar com o Plano Municipal de 

Saúde para a vigência dos próximos quatro anos, já com o plano concluído, 

para em janeiro iniciarmos com esse Plano. Esse Plano vai ser construído com 

participação da comunidade, com representatividade e é como deve ser feito, 

pegando da base, para não ser um Plano cartorial, de sentar só os técnicos para 

elaborar esse Plano. Vamos fazer com participação, ouvindo o Legislativo, as 

entidades não governamentais, o Executivo e todas as áreas do município. Esse 

é o nosso compromisso e a nossa responsabilidade, de fazer o melhor para o 

município de Atalaia. 

Digo que nós gestores nunca estamos satisfeitos. Não estamos achando que a 

Saúde está boa. Já conseguimos fazer muito, mas a Saúde não está boa. Sempre 

digo que o gestor ele não se contenta a se acomodar que estar ótimo, temos 

que sempre achar que está faltando alguma coisa, com responsabilidade de 

melhorar. Esse é o nosso papel. Quando a gente senta para avaliar indicador, 

para avaliar as nossas ações, estamos sempre dizendo que precisamos melhorar 

e vamos melhorar. Esse é o nosso compromisso, é o compromisso da nossa 

gestora, de fazer uma Saúde melhor para os atalaienses”. 

Vereador Cicinho Melo – Presidente 



“Secretária, alguns vereadores querem fazer algumas perguntas a senhora. 

Vamos conter senhores vereadores, perguntas rápidas, objetivas, para que a 

secretária possa esclarecer algumas dúvidas dos vereadores”. 

Vereador Fernando Vigário – MDB 

“Hoje de manhã senhora prefeita e senhora secretária, pois é dirigida as duas. 

Fui procurado por uma pessoa que quer ajudar outra. Essa pessoa tem o 

cadastro de ação social regulamentado, só que procurou a Secretaria e está 

faltando a Alenia 400 mg, que é um remédio para asma e ela tem um quadro 

muito forte. Graças a Deus encontro aqui as duas que podem resolver urgente, 

tendo em vista que está três dias que ela não toma o remédio. Essa pessoa não 

tem renda, só dos projetos sociais. 

Gostaria de falar com a senhora, que não me conhece, mas eu sou muito amigo 

do seu pai Nilson Malta, de seus irmãos, de muitos anos de Cavalhada. É um 

prazer estar aqui com Vossa Senhoria”. 

Nilza Malta – Secretária de Saúde 

“Já me sinto em casa. Nós temos famílias aqui em Atalaia, inclusive uma é 

funcionária da Secretaria de Assistência. Na minha infância vinha muito à 

Sapucaia, em um sítio próximo a Sapucaia. Tenho família sim em Atalaia, tem 

raízes em Atalaia. 

Em relação a Alenia, é um medicamento de responsabilidade do Estado, que é 

de alta complexidade, que não faz parte do RENAME e nem do REMUME, que é 

a relação de medicamentos, que não contem na RENAME, o município pela 

solicitação do Hospital ou das equipes da Estratégia das Famílias. A gente faz 

uma relação fora da RENAME, que é a relação nacional que tem 

obrigatoriedade de ter. A RENUME, que é criado no município, são os 

medicamentos que as equipes vão solicitando fora da RENAME e fazemos essa 

lista e envia para a licitação. Foi feita essa lista, só que vão aparecendo 

medicamentos novos. Não podemos tratar o dinheiro público como nosso, que 

vai ali na esquina e compra de qualquer forma. Mesmo assim, tem coisas muito 

urgentes que vamos resolver. A Alenia é um medicamento que compete ao 

Estado, é obrigação do Estado repassar para os municípios. Os pacientes são 

cadastrados e a Central de Abastecimento, a CAF, envia esse cadastro para o 

Estado, como faz com as fraldas geriátricas. Desde janeiro que o Estado não 

vinha repassando, e estava acionando agora o Bruno, pois tenho impressão que 

mandou a informação ontem  que esse medicamento o Estado ou tinha enviado 



ou já chegou. Mas, fora isso, como o Estado vinha desde janeiro sem enviar, 

sentamos com a prefeita e justificamos que é de competência do Estado e ela 

autorizou fazermos uma compra com recurso próprio. Estamos andando com o 

processo, enquanto aguardo o do Estado. Esses medicamentos que é 

competência do Estado, quando o Estado não cumpre, recaí sobre o município. 

Mas, a curto prazo já estamos resolvendo”. 

Vereador Fernando Vigário 

“Agradeço em nome da paciente, que não tem renda suficiente para comprar 

esse medicamento. O presidente também conhece essa pessoa, frágil demais”. 

Nilza Malta – Secretária de Saúde 

“A informação é que já chegou esse medicamento”. 

Vereador Fernando Vigário 

“Também vou aproveitar o ensejo e vou procurar o secretário de Saúde, o qual  

tenho uma ligação grande, para colocar esse projeto em dia aqui”> 

Vereador Mauricio Tenório – MDB 

“Secretária ouvi atentamente Vossa Excelência aqui mostrando uma Atalaia de 

fantasia. Mostrando a Atalaia dos sonhos, que os atalaienses sonham em ter 

essa Saúde, que a senhora exibiu ai. Mas, quero saber secretária da realidade 

atual do nosso município. Como é que a senhora se sente como gestora, numa 

época de pandemia, irmos num Posto de Saúde e nenhum copo descartável 

tem.  

Fiz uma Indicação em março a excelentíssima senhora prefeita do nosso 

município, e a senhora secretária de Saúde, onde das três foram atendidas duas. 

Foi atendido a extensão do Nazaré e do Timbozinho. Existe um Assentamento, 

com mais 120 famílias no Assentamento Boa Fé, onde o vereador reside. Tem 

uma extensão de Saúde lá parada há oito meses, sem agente de saúde, porque 

a senhora fez uma seleção de agente de saúde e não sei o porquê, pois tem 20 

anos que existe o Assentamento, o agente de saúde mora no Assentamento 

Boa Fé e a senhora para privilegiar vereadores desta Casa, colocou um agente 

de Saúde que mora na Branca. Isso é correto para a Saúde do nosso município? 

É correto secretária, a senhora tirar uma ambulância do Distrito Porangaba, que 

dava uma assistência à população, para a senhora beneficiar uma particular? 



Onde a população  vem pagando daquele Distrito para a cidade, 100 ou 120 

reais para ser atendido. 

É correto as Unidades de Saúde fechada para serem reformadas e não começou 

as reformas ainda? 

Essa é a Atalaia real e não a Atalaia de fantasia. A senhora sabe onde é o 

Miranda? O Miranda está com dois meses faltando agente de saúde. O Distrito 

de Ouricuri, está faltando dentista desde quando a senhora assumiu a pasta. 

Isso é a Saúde que vocês querem promover para a população de Atalaia?  

Peço a Vossa Excelência que responsa isso. Ali vi a fantasia e a realidade do 

nosso município é outra, faltando remédios e insumos. Estive fazendo visitas aso 

PSFs e nem água para tomar existe. Nem papel higiênico, material de limpeza 

existe. Mostro aqui na frente da prefeita e da secretária de Saúde, a atual 

situação da Saúde do nosso município. Uma Saúde que não está funcionando e 

que não está atendendo aos nossos munícipes, porque, quando a senhora tirou 

e descontou, mexeu no agente de saúde, a senhora está mexendo na 

população. O serviço de qualidade não está indo lá na ponta. O agente não está 

sendo remunerado como devia, para poder atender a população. 

A realidade de Atalaia prefeita, vou mostrar no dia a dia, fazendo visitas e 

postando nas minhas redes sociais para mostrar o descaso com a Saúde de 

Atalaia, mostrar o descaso da senhora como gestora da Saúde deste município”. 

Nilza Malta – Secretária Municipal de Atalaia 

“Excelentíssimo vereador, quando terminei a minha fala, o senhor ouvi muito 

bem eu falar que o gestor que tem compromisso não está satisfeito. E, nós 

gestores não estamos nos dando por satisfeito. 

Outra coisa, senhor vereador, o que nós apresentamos aqui, não foi uma Atalaia 

de fantasia. Temos disponíveis os relatórios de tudo que apresentamos, pois foi 

com a fonte. Tem um documento que foi entregue ontem aqui na Câmara, que 

foi com as fontes. E, se qualquer um dos senhores se sentirem não 

contemplados com estas informações, estamos disponíveis na Secretaria de 

Saúde ou a qualquer momento que os senhores precisarem, estaremos aqui 

para prestarmos esclarecimento.  

Quando digo que não é de fantasia, é porque o que nós apresentamos aqui não 

é nada de mentira, temos como provar o que foi realizado. 



Assumi em Atalaia em fevereiro. Não assumi em janeiro. Foi muito angustiante 

para mim quando cheguei em Atalaia, com Unidades de Saúde fechadas, com 

unidades que trabalhavam até meio dia. Profissionais de Saúde, temos 

excelentes profissionais em todas as áreas, mas existem profissionais e 

profissionais. Profissionais que estavam mal acostumado a não cumprir horário. 

O meu intuito não foi falar de como encontramos o município. A Audiência 

Pública, que fique bem claro, é apresentarmos o que foi que o município 

realizou. Não é a primeira que eu participo. Audiência Pública a gente não vem 

mentir ou apresentar fantasias. O que foi apresentado é a realidade. Não 

estamos aqui para brincar, nem somos irresponsáveis, temos que fazer as 

prioridades. 

Quando o senhor diz sobre a falta de medicamento, é uma informação que não 

é correta. Existe RENAME, relação nacional de medicamentos, o Ministério diz e 

o que temos obrigação de ter no município. Além da RENAME, também temos a 

REMUME, que é do município. É a necessidade apresentada pelos profissionais, 

onde fazemos a licitação e tem todo um processo. 

No município, na Secretaria de Saúde, se um paciente chegar hoje na CAF, com 

uma receita que vem de fora, que um especialista passou, não temos a 

obrigação de ter na Secretaria de Saúde. Mesmo assim vereador, estou com 

uma quantidade de receitas para o setor de compras fazer cotação de preços, 

para comprarmos. Medicamentos que não fazem parte da nossa relação. 

A mesma coisa são com os exames. Os exames que o Ministério da Saúde não 

libera para os municípios, exames de alta-complexidade, é o mesmo processo. A 

Prefeitura está pagando. Há todo um tramite que tem que ter. Tem que correr 

para as Clinicas, para passar cotação de preços. 

Em relação a papel higiênico, água e copos descartáveis. Insumos normais, 

tivemos problemas de licitação no comércio, porque os débitos que ficaram da 

gestão anterior, as empresas não quiseram fornecer. Tivemos dificuldades e 

fizemos uma compra emergencial. Compra emergencial não abastece 20 

unidades básicas, um Hospital, um CAPS. 

Temos problemas com Atalaia, até para trazer profissionais, principalmente 

médicos. Mas, nós estamos resolvendo sim. 

Na nossa gestão, todos os fornecedores estão em dia. Está melhorando o 

crédito agora. 



O CONISUL, que era onde podíamos comprar medicamentos num valor barato, 

Atalaia deve mais de 400 mil reais. E, a gente não pode comprar no CONISUL. 

Estamos sem poder comprar, por conta desse débito que queriam que 

pagássemos, mas como vamos poder pagar? 

Em relação a saúde bucal de Ouricuri, não foi do começo dessa gestão. Quando 

eu assumi em fevereiro já tinha iniciado a reforma do Posto e já  não existia 

saúde bucal”. 

Vereador Mauricio Tenório 

“A senhora quer dizer que os 30 dias que a vice-prefeita passou lá, deixou a 

Saúde um caos?”. 

Nilza Malta – Secretária de Saúde 

“Não. Quando falo dessa gestão, falo de janeiro para cá. Não estou dizendo que 

foi a ex-secretária desta gestão. O que estou colocando é que a reforma do 

Posto de Ouricuri, sei que quando a prefeita assumiu em janeiro, Ouricuri já 

estava funcionando num prédio alugado, onde estamos correndo para fazer 

adequações para instalar um gabinete odontológico. E está sendo retomada a 

reforma da Unidade Básica do Ouricuri. Vamos correr contra o tempo, para 

tentar entregar até dezembro”. 

Vereador Marcos Rebolo - MDB 

“Secretária Nilza, os dados e os números foram mostrados na sua conferência. 

Tenho certeza que se algum atalaiense ou parlamentar precisar de alguns 

dados, a senhora vai oferecer ao vivo e a cores. Acho que a secretária poderia 

deixar a disposição de Atalaia, lá na Secretaria de Saúde”. 

Vereador Fernando Vigário 

“Gostaria apenas de fazer algum comentário. A senhora falou que o município 

deve 400 mil do CONISUL. Se pagar hoje esses 400 mil não vai baratear os 

remédios para a administração? Tem todo um trâmite, mas também a 

negociação”. 

Nilza Malta – Secretária de Saúde 

“Mas, tem todo um trâmite”. 

Vereador Mauricio Tenório 



“Secretária, esqueci só de dos itens nas minhas colocações, queria saber 

também o porquê, não sei se é falta de conhecimento da secretária ou de quem 

está atendendo, como é que estão tratando o procedimento da vacina do 

Covid. Tive o conhecimento, informação de que a ex-vereadora Marta, negaram 

a dose da vacina a vereadora, porque ela tem residência no Maranhão e tem 

residência aqui. Ela foi barrada no município em que ela atuou como 

vereadora”. 

Nilza Malta – Secretária de Saúde 

“Quem vem de outro Estado, a gente está liberando. Onde a pessoa toma a 

primeira dose, aquela segunda dose vai para o local onde tomou a primeira. 

Várias pessoas tomaram. Pessoas que veio do Piauí, que estavam em São Paulo. 

Quando chegaram na Secretaria, entramos em contato com a coordenação 

estadual e elas disseram que quem vim de outro estado, pode aplicar, porque 

não é um número grande. O que aconteceu com pessoas de Atalaia e outros 

municípios, como Maceió e Arapiraca estava avançando muito na faixa, sem 

nota técnica, como Maceió que hoje está fazendo 16 anos e não foi liberado 

ainda para o resto do Estado. Algumas pessoas podem sair daqui e tomar a 

primeira dose lá. Quando a gente começar a aplicar, não vamos poder aplicar 

essa segunda dose aqui. No caso de pessoas que estão nos outros estados, que 

foram no ponto de vacinação e não conseguiram tomar, informamos e as 

pessoas tomaram sim a vacina. Nós seguimos notas técnicas e informação do 

PNI estadual. Só não está liberando que toma em outros municípios do Estado. 

Conseguimos vacinar até uma puérpera, que tinha tomado a primeira dose, ia 

ter dificuldade de tomar lá. Vamos avaliando os casos e ligamos para o Estado, 

pois temos que prestar contas. 

Em relação aos agentes comunitários de Saúde, nos deparamos com alguns 

agentes contratados, sem seleção. Por Lei, o município não pode contratar sem 

seleção. Abrimos seleção e foi feita da melhor maneira possível, não houve 

interferência de vereador. As inscrições foram feitas com apresentação de 

endereço”. 

Vereador Mauricio Tenório 

“Se e provar a senhora por A mais B, com filmagem e tudo, que ela mora na 

Branca de Atalaia e vem numa vã, pega o carro para ir pra Sapucaia para poder 

trabalhar. A senhora vai fazer o quê?”. 



Nilza Malta – Secretária de Saúde 

“Para finalizar, em relação aos agentes comunitários, na inscrição foram 

apresentados comprovantes de residência. Estamos com todas as inscrições e 

documentações guardadas. Vamos dizer que a pessoa mora na Sapucaia, a mãe 

reside lá, ela apresentou um comprovante de residência de Sapucaia e se 

comprometer, a partir daquele momento, morar lá, não tem problema. 

Antigamente existia uma Lei que o agente tinha que morar a dois anos na área, 

hoje ele tem que morar, a partir do momento em que ele é selecionado.  

Nós pegamos uma bomba. Tem agente comunitário que mora no município de 

Boca da Mata, de Murici, de Maceió. Não são poucos. São vários agentes 

comunitários. Realmente o agente comunitário tem que residir na área do PSF, 

não na micro-área. Os contratados, se detectarmos que algum não está 

morando, a gente substitui. Vamos tentar fazer com esses que moram fora do 

município, pois esses podem até ser demitido. Estamos chamando cada agente 

desse, que vão ter que uma comprovação de residência em Atalaia. É a Lei do 

agente comunitário”. 

Vereador Mauricio Tenório 

“A senhora não respondeu o porquê que a extensão está fechada até hoje, lá na 

Boa Fé. O porquê foi tirada uma ambulância que existia no Distrito Porangaba e 

colocada na Branca para atender uma vereadora”. 

Nilza Malta – Secretária de Saúde 

“É como disse, não temos uma varinha mágica para resolver tudo ao mesmo 

tempo. Faço questão de resolver cada ponto de Atalaia. A demanda é tanta que 

eu ainda não consegui conhecer cada ponto. Os meus coordenadores já foram. 

Já está sim na programação anual, de estarmos sim lá na Boa Fé, estamos 

enviando vacinas da Covid para lá. Já está na nossa programação. Eu vou 

resolver, não porque o senhor está cobrando aqui, nós temos compromisso 

com a população de Atalaia”. 

Vereador Mauricio Tenório 

“A senhora tem obrigação de resolver”. 

Nilza Malta – Secretária de Saúde 



“Só quero colocar aqui que estou a disposição desta Casa de Vereadores, a 

qualquer momento para qualquer esclarecimentos. Quero agradecer a todos os 

senhores e estou a disposição na Secretaria de Saúde”. 

Vereador Mauricio Tenório 

“Obrigado secretária, porque o vereador Mauricio Tenório ficou sem respostas 

das duas perguntas que fiz, da ambulância e do Posto. Mas, farei meu 

pronunciamento na tribuna para mostrar a falta de compromisso e a total 

incompetência da Secretaria de Saúde”. 

Nilza Malta – Secretária de Saúde 

“E eu estou aqui para mostrar que nós temos competência e responsabilidade 

com o município de Atalaia”. 

Vereador Marcos Rebollo 

“Quando há uma seletiva, que o agente ou qualquer um que faça e passe, não 

importa o local onde ele mora, importa ele cumprir o seu horário. Quem passou 

na seletiva, não é justo perder o seu cargo, porque não mora na área. Que a 

secretária veja para não penalizar ninguém que esteja fazendo um trabalho 

correto, só porque não mora na área ou localidade. Cobre o horário de entrada 

e saída e o que está executando dentro do seu local de trabalho”.  
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