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ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DOS 
SERVIÇOS DE SAÚDE 

32 QUADRIMESTRE DE 2020 

Aos 22 dias de feveriro de 2020, às 17:30 horas, nas dependências da Câmara 

Municipal de São Bento do Sapucaí e seus canais de transmissão digital, em presença de pessoas 

convidadas a participar da reunião por afixação de editais nos locais de costume e publicação 

no Diário Oficial do Estado do dia 03/02/2021, Seção I, página 449, foi promovida a Audiência 

Pública, em atendimento ao que dispõe o Art. 36 da Lei Complementar n2 141, de 13 de janeiro 

de 2012, com a finalidade de proporcionar a transparência necessária do montante e fontes de 

recursos aplicados no período, bem como a oferta e produção de serviços de saúde prestados 

pelo Município de São Bento do Sapucaí no Terceiro Quadrimestre do exercício de 2020. 

A Secretária Municipal de Saúde abriu a sessão distribuindo aos presentes cópias dos 

relatórios para que pudessem acompanhar as informações, e anotar o que fosse necessário para 

os questionamentos acaso ocorridos, disponibilizando também em 25/01/2020 através do site 

oficial da Prefeitura Municipal cópia com o mesmo conteúdo. 

Foi informara a alteração da metodologia de apresentação de dados de produção, 

adaptando para a realidade das unidades de saúde, em que toda a produção é realizada através 

do Prontuário Eletrônico do Cidadão e dos sistemas do e-SUS APS, alterando a maneira de 

levantamento de dados. Assim, esse levantamento pode ser realizado de maneira centralizada 

e mais automatizada, com relatórios contendo as informações pertinentes a cada seção. 

Foram, então, apresentados aos presentes de forma clara e detalhada todos os 

procedimentos de ações de saúde no exercício e os valores despendidos para os serviços 

colocados à disposição da população de São Bento do Sapucaí, com apresentação de Quadro 

Demonstrativo das Receitas e Despesas. Os anexos distribuídos vão a seguir transcritos: 


