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  RREEAALLIIZZAAÇÇÕÕEESS  DDOO  EEXXEERRCCÍÍCCIIOO  

 

CAMPANHA DE EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO PARA CONDUTORES E 

CICLISTAS: 
- Jornais; 
- Radio; 
- Distribuição de Folhetos. 
 
CURSO DE RELAÇÕES HUMANAS PARA AGENTES, CHEFE DE DIVISÕES 
E DIRETORES; 
 
CURSO PARA PREENCHIMENTO DE BOLETINS DE OCORRÊNCIA PARA 
OS AGENTES DE TRÂNSITO, EM PARCERIA COM O CEFTRU – 
UNIVERSIDADE DE BRASILIA;  

 
PADRONIZAÇÃO DE 850 CARROÇAS: 

 
- Cadastramento; 
- Pintura. 

 
SEMANA DO TRÂNSITO: 
  
- Distribuição de camisas e adesivos; 
- Distribuição de folhetos; 
- Distribuição de carteira de Agentes Mirim. 
 

SERVIÇOS EXECUTADOS (SINALIZAÇÕES): 

- Confecção de termoplástico extrudado com 3mm para sinalização horizontal 
nas faixas de pedestre, nas avenidas e ruas do Município; 

- Confecção de termoplástico hot spray com 1,5mm, nas cores branca e 

amarela, em todas as vias do Município. 
 
SINALIZAÇÃO VERTICAL NAS RUAS E AVENIDAS: 
 
- Avenidas: Getúlio Vargas, Presidente Dutra, João Durval, Maria Quitéria; 
- Ruas: Olímpio Vital, Landulfo Alves, Visconde do Rio Branco, Senador 

Quintino, Papa João XXIII, J.J.Seabra, Barão de Cotegipe, Castro Alves, 
Froés da Mota-Contorno e Arivaldo de Carvalho. 

   
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL NOS REDUTORES DE 
VELOCIDADE (QUEBRA-MOLAS): 

 
- Avenidas José Falcão, Canal, Rio de Janeiro, Senhor dos Passos, Praça 

Froés da Motta, Novo Horizonte,  Rua Andaraí, Avenida Contorno e Av. 
Presidente Dutra. 
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SINALIZAÇÃO INDICATIVA AÉREA: 

- Avenidas: Presidente Dutra, João Durval, Getúlio Vargas, Mário Pessoa, 
Maria Quitéria, Contorno e Rua Visconde do Rio Branco. 

 
SEMÁFOROS: 

 
- Recuperação e Manutenção. 
 
SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE TACHÕES: 

 
- Rua Visconde do Rio Branco 

 
CONFECÇÃO DE SONORIZADORES: 
 

- Avenidas: Presidente Dutra, João Durval e Rua Visconde do Rio Branco. 
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REALIZAÇÕES DO EXERCÍCIO 

 

PROMOÇÃO SOCIAL 
 

 Comemoração do Dia da Mulher com palestras sobre relações familiares 
e DST/AIDS; 
 

 Programa coisa de mulher prestou homenagem as mulheres da sede e 
trabalhadoras rurais dos distritos que mais se destacaram em ações sociais, 
oferecendo a 1500 mulheres um café da manhã com apresentação de 
danças típicas e premiação às eleitas; 

 

 Comemoração da Semana Nacional das Pessoas Portadoras de 
Necessidades Especiais: 250 portadores de deficiência receberam 
homenagem em sessão solene na Câmara de Vereadores; 

 

 Micareta: A maior festa do interior do Estado não discrimina os deficientes 
que muito bem acomodados participaram ativamente da festa em espaço 
reservado no centro da folia; 

 

 Vacinação de idosos contra a gripe: A Secretaria de Desenvolvimento 
Social estimulou as entidades que atendem idosos em nosso município, 
conduzindo-os a imunização; 

 

 Programa Maxitel ArtEducAção retornou ao Município com oficinas de 
artes plásticas, teatro e articulações em rede, artes circenses, percussão e 
dança, música, produção cultural e comunicação. Uma parceria que conta 
com 5 ONG´s (Cria, OAF, Bagunçaço, Circo Picolino e Casa das 
Filarmônicas) em busca de estimular a criatividade das crianças e 
adolescentes; 

 

 Curso de Capacitação para Conselheiros Tutelares são freqüentemente 
promovidos, juntamente com técnicos do Programa Sentinela e 
trabalhadores de creches e abrigos, tendo como principal foco “Os aspectos 
psicológicos da Violência contra Crianças e Adolescentes” e estudo mais 
aprofundado do ECA (Estatuto da Crianças e do Adolescente) numa forte 
parceria com CEDECA-BA; 

 

 Execução do Projeto Ciranda Cirandinha que ocorreu em 3 etapas: 
- Concurso de redação: Tema -  “Minha Família”; 
- Fórum Feirense de Debates sobre as Políticas de Atendimento a 
Crianças e Adolescentes, que conta com a participação de 48 municípios do 
Estado, 1.043 participantes e com a presença do Presidente do Tribunal de 
Justiça da Bahia, Coordenador Estadual do Ministério Público, e mais 8 
palestrantes de renome nacional; 
- Comemoração do Dia da Criança, com grande festa realizada no 
Clube de Campo Cajueiro com a presença de 43 creches da cidade e a 
participação de mais de 1800 crianças. 
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 Projeto de Revitalização das Creches: visita para inspeção e diagnóstico 
de 34 entidades que atendem crianças e adolescente; 

 

 Semana do Idoso: com atividades que visam a integração de pessoas 
acima de 60 anos. Foram realizadas as seguintes: missas, seminários, 
oficinas, palestras sobre “Responsabilidade da Família com o Idoso”, 
passeios turísticos aos municípios de Antônio Cardoso e Cabaceiras, baile 
dançante com o apoio do SESI/SENAI, Conselho do Idoso, UEFS-UATI 
(Universidade Aberta a Terceira Idade); 

 

 Mantendo o Programa de auxílio a funeral o Município atendeu cerca de 
836 pessoas como parte do enfrentamento da pobreza e das ações 
assistenciais em caráter de emergência. 

 
 

GABINETE 
 

 Lançamento do PETI – Programa de Erradicação do Trabalho Infantil: 
Envolve as três esferas de governo e atende 1326 crianças de 7 a 14 anos, 
beneficiando cerca de 767 famílias. Está sendo desenvolvido em 36 bairros, 
com destaque para o Nova Esperança (antigo LIXÃO), e nos 7 distritos, 
retirando as crianças do trabalho no lixão, nas pedreiras, na pesca, na casa 
de farinha, olarias, horticultura e feiras livres. Contamos com parcerias do 
Sindicato dos Trabalhadores Rurais, MOC (Movimento de Organização 
Comunitária), Subdelegacia Regional do Trabalho, Associações de Bairros, 
Igrejas, Conselhos Tutelares e UEFS. Para cumprimento das metas pré-
estabelecidas, os monitores do PETI ainda receberam treinamento intensivo 
no Centro Diocesano do Papagaio, a fim de também  implantar a Jornada 
Ampliada, a qual conta atualmente com 53 núcleos. 

 
Setores de atuação de crianças beneficiadas     Relação idade e quantidade de crianças 

beneficiadas 

ATIVIDADE TOTAL  IDADE TOTAL 

Horticultura 90  7 136 
Fruticultura 21  8 155 
Cerâmica e Olaria 7  9 171 
Casa de Farinha 71  10 177 
Fumo 49  11 205 
Carregador de Feira  39  12 229 
Vendedor Ambulante 307  13 194 
Coletor de Sucata 517  14 59 

Engraxate 6    
Vendedor de Jornais e Revistas 1    
Flanelinha (Lava e/ou olha carro) 19    
Aterro Sanitário 193    
Magarefe/Matadouro 6    

 

 Em parceria com o Juizado de Menores, Promotoria da Infância e 
Juventude e CEDECA-BA, a Secretaria de Desenvolvimento Social realizou 
a capacitação dos conselheiros tutelares, visando prestar melhor 
atendimento às crianças e aos adolescentes do município; 
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  A Cooperativa de Catadores de Lixo e Recicláveis está sendo montada 
no Aterro Sanitário (Bairro Nova Esperança) com a participação efetiva dos 
badameiros, UEFS e  a ENTERBA, empresa responsável pela coleta de lixo 
na cidade; 

 Convênio REVLOAS, cerca de 1659 benefícios no Município foram 
revisados por assistentes sociais, integrando o Programa Revloas, cuja 
finalidade é garantir aos idosos e aos portadores de necessidades especiais 
o benefício de 1 salário mínimo previsto pela LOAS; 

 

 Feira em Ação, em parceria com TV Subaé, Sesi /Senai, Sest/Senat e 
Sesc/Senac, com ações sociais como: atendimento odontológico, aferição 
de pressão arterial, orientação sobre doenças sexualmente transmissíveis, 
emissão de carteira de trabalho, orientação jurídica, corte de cabelo, curso 
de artesanato e palestras educativas além de práticas esportivas como: 
futebol, vôlei, xadrez, karatê e outros; 

 

 Programa Sentinela, em parceria com o governo federal, tornou-se 
referência nacional em virtude dos avanços obtidos no combate ao abuso e 
violência sexual de crianças e adolescentes. Conta com a parceria efetiva 
do Juizado de Menores, Promotoria da Infância e Juventude, Conselhos 
Tutelares, Conselhos de Assistência Social, Conselho Municipal da Criança 
e do Adolescente, Polícia Militar, Delegacia do Adolescente Infrator e 
ONG´s. Lutando pela reintegração familiar dos usuários do Programa, 
atende crianças e adolescentes e suas respectivas famílias, contando com 
uma equipe multidisciplinar nos serviços de atenção, assim discriminados: 
 

 

 Atendimento 

Famílias Atendidas 639 

 

 

 Atendimento 

Meninos 433 

Meninas 488 

Total 921 

 

 
 

Tipos de Violência Atendimento 

Violência Sexual 127 

Violência Psicológica 131 

Abuso Sexual 190 

Exploração Sexual 133 

Negligência 240 

TOTAL 921 

 

 

 O Projeto de Revitalização de Creches propõe um controle diário da 
qualidade dos serviços prestados aos usuários, valorizando as Instituições 
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em busca da excelência e da necessidade específica de controle e 
acompanhamento das atividades psico-pedagógicas e sociais das ONG’s 
atendidas pelo PAC (Programa de Ação Continuada), cadastradas no 
CMDCA (Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) e 
na Secretaria de Desenvolvimento Social, assim como as que recebem 
verbas públicas de qualquer natureza (Federal, Estadual ou Municipal).  

 
 

PROGRAMAS EM FASE DE IMPLANTAÇÃO 
 

 Projeto “Ganga Zumba”: É um projeto de ação sócio-cultural-educativo 
em parceria com a UEFS que tem como base à música percussiva com 
ritmos afro-baianos, considerando a universalidade da música, seu 
potencial educativo e agregador, atendendo cerca de 300 adolescentes do 
bairro “Irma Dulce”. 

 Projeto “Rua Tô Fora”: Tem como objetivo o atendimento de crianças e 
adolescentes de ambos os sexos, com ou sem vínculo familiar, 
considerados de “de rua ou na rua” moradores de Feira de Santana. 

 NAFE (Núcleo de Apoio a Família):  Tem por objetivo envolver a 
sociedade em ações beneficentes para diminuir a fome, promover a 
cidadania, restabelecer as chances no mercado de trabalho e manter uma 
meta de atendimento de pelo menos 500 famílias. 

 Programa “Barriga Cheia” :Objetiva diminuir o índice de mortalidade 
infantil, atender as mães gestantes, idosos e pessoas em situação de risco 
social e pessoal. 

 Programa Família Acolhedora: Tem por objetivo reduzir o índice de 
institucionalização de crianças vítimas de maus tratos na família natural, 
concedendo-lhes o direito de viver em família. 

 Centro de Convivência Dona Pomba: Busca estimular o idoso a retomar 
uma rotina de vida ativa e participante, através de oficinas ocupacionais e 
de atividades de convivência e lazer. 

 Programa de Capacitação, Reintegração e Sociabilização do 
Adolescente:  Através do atendimento das necessidades básicas, busca 
amparar a criança e o adolescente e promover a integração no mercado de 
trabalho para que possa, de forma concreta, contribuir para a capacitação, a 
reintegração e a sociabilização do adolescente. 

 Programa Sociedade dos Albergados: Tem como principais objetivos 
oferecer ao público alvo o direito ao uso das instalações sanitárias, 
dormitórios e alimentação, por período pré-determinado, obedecendo as 
normas regulamentares; acompanhar a situação do migrante durante o 
período de hospedagem no albergue; orientar e encaminhar os migrantes 
que necessitem de recursos comunitários existentes, respeitadas as 
possibilidades do atendimento; possibilitar atividades específicas aos 
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migrantes que vem em busca do trabalho; contribuir para a sua inserção no 
mercado de trabalho, formal ou informal; articular parcerias e/ou convênios 
no sentido do tentar oportunizar a inserção desses albergados no mercado 
de trabalho; prestar atendimento médico-clínico, ambulatorial e de saúde 
preventiva aos albergados que apresentem esta demanda; identificar e 
cadastrar os integrantes do grupo social  alvo do programa, buscando 
erradicar a ocupação das vias públicas como espaço de repouso noturno. 

 Projeto Palco da Vida: Em parceria com a API – Associação de Proteção a 
Infância - o projeto Palco da Vida tem como objetivo conter o processo de 
exclusão social de crianças e adolescentes, proporcionando orientação 
educacional, profissionalizante e, especialmente, artística, com vista a 
integrar os jovens no contexto da sociedade através da arte. 

 
HABITAÇÃO  

 A primazia pela política habitacional garantiu as famílias de baixa renda 
que viviam em condições de moradias subnormais o acesso a materiais de 
construção como: blocos, cimento, telhas e madeira, para reparos de suas 
casas. Dessa forma, atua-se na melhoria da qualidade de vida das famílias 
de baixa renda, assegurando-lhes a dignidade e atuando na defesa da 
garantia dos direitos mínimos de sobrevivência, beneficiando 317 famílias 
nos diversos bairros e distritos do Município.   

 

 A parceria entre o Governo do Estado da Bahia e a Prefeitura 
Municipal de Feira de Santana beneficiou 3.800 famílias mutuárias 
adquirentes de imóveis da URBIS, com a quitação de créditos hipotecários 
dos moradores do conjunto Arco-Íris, Homero Figueredo, Alvorada, 
Expansão do Feira IX, Luciano Barreto e Viveiros. 

 

 Famílias que moravam em barracas de lona e/ou papelão, foram 
assentadas em casa construídas pela Prefeitura Municipal, no bairro do 
Aviário. 

 
Serviços Prestados no Ano Nº de Atendimentos 

Atendimento ao Público 3808 

Solicitação a Embasa para ligação de água 484 

Solicitação de Material de Construção 635 

Solicitação de Lotes 352 

Cadastro de Famílias 830 

Intermediações de Conflitos de Posse 38 

Convites Emitidos para Resolução de Conflitos 17 

Entrega de Material de Construção 317 

Fiscalização a Invasão em Áreas Públicas 59 

 
 

 Programa Morar Legal:  Lançado em maio de 2002, visa a regularização 
gratuita de 37.134 habitações, contemplando com o programa cerca de 
139.650 pessoas. O Programa Morar Legal tem como objetivo melhorar a 
qualidade de vida das famílias de baixa renda, assegurando – lhes o direito 
à moradia, advindo da regularização de ocupação urbana. Estamos 
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beneficiando moradores do Conjunto George Américo, cadastrando os 
imóveis. Já realizamos, aproximadamente, 550 cadastros, dos quais 136 já 
foram encaminhadas ao Procurador Geral do Município para aprovação e 
emissão de parecer.    

 
 

DEPARTAMENTO DO TRABALHO 
 

 O esforço contínuo para integração de centenas de pessoas no mercado de 
trabalho, a confecção de carteiras de trabalho, a parceria com ONG’s e 
órgãos governamentais no desenvolvimento de cursos de qualificação são 
as principais metas alcançadas pelo Departamento do Trabalho neste ano. 

 
Serviços Prestados no Ano Nº de Atendimentos 

Atendimento ao Público 4435 

Cadastros para Emprego 2824 

CTPS emitidas 1961 

Encaminhamentos para Entrevista em empresas 700 

Matrícula Curso de Artesanato na Secretaria de Desenv. Social 927 

Matrícula Cursos de Artesanato nos Distritos 326 

 

 Projeto Pré-Vestibular : Uma das questões mais problemáticas no acesso 
ao curso superior para alunos carentes é a “distância” existente entre os 
estudantes que fizeram estudos particulares e os alunos da escola pública. 
Para diminuir esta distância, a Prefeitura Municipal instituiu o Curso 
Preparatório para ingresso no ensino superior. Contemplando os alunos da 
rede publica de ensino, nesta 1ª etapa foram inscritos e selecionados 100 
estudantes que além de receberem aulas gratuitas, também tiveram 
gratuitamente a inscrição no Exame Seletivo numa parceria com a UEFS. 

 

 Assistência Jurídica: Assistência jurídica gratuita é oferecida pelo 
Município, contando com 4 advogados e 6 estagiários do curso de Direito, 
realizando serviços referentes a Vara de Família. Destaque para a 
diminuição da sobrecarga enfrentada pela justiça comum, uma vez que 80% 
dos casos são acordados após audiência na própria secretaria, 
dispensando a instauração de ação judicial. 

 

 

Tipos Nº Atendimentos no ano 

Pensões, Execuções e Acordos Alimentos  229 

Divórcios Consensuais e Litigiosos 104 

Alvará para Resgate de PIS/PASEP e FGTS 85 

Juntada 79 

Separações Consensuais e Litigiosas 55 

Retificações (Nome, Profissão, Idade, etc) 44 

Investigação de Paternidade 39 

Contestações (Pensões Alimentícias, Separações, Divórcios)  14 

Outros 75 
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REALIZAÇÕES DO EXERCÍCIO 

 

O QUE CONSEGUIMOS 

 
O ALUNO É O FOCO DO NOSSO TRABALHO 

 

 
Todos os esforços empreendidos para matricular e manter o aluno na 

Escola. 
 

 Ampliação da oferta de vaga nas escolas oficiais. 
 

Número de Escolas / 2002 

 

SEDE 96 

DISTRITOS 93 

TOTAL 189 

 
É importante frisar que houve uma diminuição no número de escolas como 
resultado da criação de núcleos escolares na rede municipal de ensino, 
no entanto, não houve alteração no número de salas. Os núcleos escolares 
foram criados considerando a necessidade de implantar Gestão Escolar nas 
unidades escolares sem diretor como também a necessidade de melhorar a 
qualidade de ensino nas escolas isoladas, otimizar os recursos públicos e 
facilitar o fluxo de informações entre Secretaria Municipal de Educação e 
Escola. 
 

Matrícula – Alunos / 2002 

 

Infantil 9.851 

Ensino Fundamental 37.795 

Educação Especial 195 

E.J.A. Presencial 9.629 

Total 57.470 

 
 
 Disponibilização do Serviço de Transporte Escolar.  

Implementação dos serviços de Transporte Escolar para professores e 
alunos, possibilitando aos alunos da zona rural acesso à escola. No ano 
de 2002 foram gastos R$ 2.671.436,10 (dois milhões, seiscentos e 
setenta e um mil, quatrocentos e trinta e seis reais e dez centavos)  para 
manutenção deste serviço. 
 

 Merenda Escolar. 
O PNAE – Programa Nacional de Alimentação Escolar é um dos 
programas mais solidificados na rede municipal.  No ano de 2002 foram 
repassados recursos para aquisição de gêneros alimentícios na ordem 
de  R$1.089.660,00 (um milhão, oitenta e nove mil e seiscentos e 

SEDE 41.211 

DISTRITOS 16.259 

TOTAL 57.470 
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sessenta reais). A Merenda Escolar servida nas escolas obedece a um 
cardápio elaborado por uma nutricionista que orienta para a melhor 
associação de alimentos. 
 

Distribuição da Merenda Escolar / 2002 
 

2002 SEDE DISTRITO TOTAL 

Nº de Alunos 41.211 16.259 57.470 

Nº de Escolas 96 93 189 

 
 

 Programa Recomeço 
O Programa Recomeço – Programa de Apoio a Estados e Municípios 
para Educação Fundamental de Jovens e Adultos, consiste na 
transferência de recursos financeiros destinados a ampliar a oferta de 
vagas da Educação Fundamental Pública de Jovens e Adultos. Para o 
município de Feira de Santana foi disponibilizado o valor de R$ 
1.694.750,00 (hum milhão, seiscentos e noventa e quatro mil, 
setecentos e cinqüenta reais) para despesas admitidas pelo programa 
como: Aquisição de Merenda Escolar, Programa de Formação 
Continuada de Professores da  Educação de  Jovens e  Adultos,  
Aquisição e/ou reprodução de material didático e pedagógico apropriado 
à Educação de Jovens e Adultos, contratação temporária e 
remuneração de pessoal docente para exercer atividades na Educação 
Fundamental Pública de Jovens e Adultos. 
 
Merenda Escolar / Recomeço/ 2002 – Atendimento para 9.629 alunos. 
 
Contratação de empresa para realização de curso de formação 
continuada de professores da Educação de Jovens e Adultos – 2º 
segmento do Ensino Fundamental (5ª a 8ª série), abrangendo 120 
professores com carga horária de 120 horas. 
Custo : R$ 32.164,00 (trinta e dois mil, cento e sessenta e quatro reais) 
 
Aquisição de Livros Didáticos – Custo: R$ 454.800,00 (quatrocentos e 
cinqüenta e quatro mil e oitocentos reais). 
 
Impressão e reprodução de livros – Custo: R$ 44.000,00 (quarenta e 
quatro mil reais). 
  

 Adesão e Continuidade do Programa Bolsa - Escola. 
O Bolsa Escola, como os demais Programas Sociais do Governo 
Federal (PETI, Bolsa Alimentação, Vale Gás, Agente Jovem, etc.) fazem 
parte hoje do “ Cadastramento Único”, que no nosso Município está 
sendo efetuado pelos Agentes de Saúde, sob a responsabilidade da 
Secretaria Municipal de Saúde. A participação da Secretaria Municipal 
de Educação no Cadastramento Único se resume na complementação 
de 1.335 (hum mil, trezentos e trinta e cinco) famílias, remanescentes 
das 22.205 (vinte e duas mil, duzentos e cinco) famílias cadastradas no 
“Bolsa Escola” em 2001. 
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 Continuidade do Programa Saúde do Escolar. 
As campanhas “Olho no Olho” e  “Quem Ouve Bem Aprende Melhor” 
fazem parte deste programa no município de Feira de Santana. Foi 
realizada uma triagem entre os alunos da rede municipal sendo 
encaminhados para consulta médica aqueles que apresentavam 
deficiência visual e/ou auditiva. 
 

Atendimento aos Alunos da Rede Municipal de Ensino/2002 

Programa Nº de Alunos Atendidos 

“Olho no Olho” 191 

“Quem Ouve Bem Aprende Melhor” 390 

 

 Aquisição de Microônibus para o Transporte Escolar. 

Através de Convênio firmado entre o FNDE- Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação / Gerência de Transporte do Escolar e a 
Prefeitura Municipal de Feira de Santana adquirimos um veículo 
Microônibus, com capacidade para 20 pessoas, destinado ao transporte 
de alunos matriculados no ensino fundamental no valor de R$70.300,00 
(setenta mil e trezentos reais). 

 

 Assinatura de Convênios com Associações. 

Objetivando a ampliação de vagas para o Ensino Fundamental, 
Educação Infantil, Educação de Jovens e Adultos como também 
atendimento a alunos especiais foram assinados e mantidos convênios 
com Associações, Entidades e Instituições Filantrópicas: APAE, AFADA, 
Fundação Jonathas Carvalho, FUNASA, AABB Comunidade, Largada 
2002 (SESI – Instituto Ayrton Senna). 

 

 Escolha e distribuição de livros didáticos. 

O Governo Federal mantém o Programa Nacional do Livro Didático. 
Através deste Programa foram entregues dicionários e livros didáticos 
às escolas municipais situadas na sede e na zona rural. 

 
 Distribuição de material didático, material de limpeza e 

equipamentos escolares. 
Durante o ano de 2002, foi uma rotina a entrega de  material didático e  
material de   limpeza  para as Unidades Escolares de Educação Infantil.  

 

 Incentivo à educação dos alunos com necessidades educacionais 
especiais. 
Através da orientação dos docentes é feito o levantamento dos alunos 
que apresentam necessidades educacionais especiais na rede municipal 
(1.400 aproximadamente), objetivando encaminhamentos para 
diagnóstico, consultas e exames. Para atendimento aos alunos 
portadores de deficiência auditiva (surdos) foram contratados 02 (dois) 
professores, intérpretes da língua de sinais. 
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 Locação de espaços para funcionamento de Escolas e anexos. 
Para atender a demanda da matrícula na rede municipal de ensino foi 
necessário a locação de espaços para funcionamento de Escolas e 
anexos. 

 

Locação de Imóveis/2002 

 Quantidade de Imóveis Recursos para 
Pagamento 

Custo Anual 

 25 FUNDEF 167.580,00 

 07 Prefeitura (Próprio) 54.480,00 

TOTAL 32 - 222.060,00 

 
 Contratação de profissionais para ministrar aulas em Escolas da 

zona rural com difícil acesso. 
Considerando a existência de Unidades Escolares localizadas na zona 
rural (Distrito de Jaguara) e com difícil acesso, houve a necessidade de 
contratação de 4 (quatro) professores residentes na localidade. 
 

 Programa de Educação Rural.  
Elaborado por especialistas em Educação, prevê o desenvolvimento de 
pedagogia específica para as escolas da zona rural, buscando oferecer 
aos alunos uma aprendizagem significativa para o meio em que vivem, 
considerando suas peculiaridades e elementos característicos do lugar. 

 

VALORIZANDO OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 
 

 

Assegurando qualidade e possibilitando acesso a direitos em busca da 
competência e da satisfação dos profissionais. 

 

 Realização de Cursos de Formação para Professores. 

Em parceria com o Ministério da Educação, a Secretaria investe na 
formação dos professores que atuam em sala de aula como uma das 
principais prioridades, entendendo que este aspecto é imprescindível 
para a melhoria da qualidade de educação nas escolas públicas. Dois 
programas prioritários estão sendo desenvolvidos:  
 

PCN em Ação -  Feira de Santana é pólo da região, 
responsabilizando-se pela formação de 220 professores no município 
e cooperando para implantação de ações de formação em  30 
municípios circunvizinhos. Os professores atuam no ensino 
fundamental, na educação infantil e na educação de jovens e adultos 
e são orientados a partir dos princípios dos Parâmetros Curriculares 
Nacionais, conforme orientação do MEC. 
 
Profa - Programa de formação continuada de professores 
alfabetizadores também em parceria com o MEC. São mais de 400 
professores da rede municipal que estão recebendo essa formação, 
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através de cursos que são ministrados em horário diferenciado do 
trabalho e possibilita a aquisição de conteúdos teórico-metodológicos 
na área de leitura e escrita. 
 

 Curso de Xadrez para Professores contando com a participação de 70 
professores, possibilitando aos mesmos curso de formação para ensinar 
xadrez nas Escolas. 

 
 Oficinas de Contação de Histórias envolvendo  600 professores. 

 
 Realização de 04 Seminários e Palestras para discussão de temas 

sobre a Educação Especial, contando com a participação de 500 
professores. 

 
 Formação de Diretores. 

Reuniões mensais com diretores das unidades escolares, oportunizando 
a todos momentos de estudo, reflexão, troca de experiência, voltadas 
para a viabilização de ações administrativo- pedagógicas mais 
eficientes. 
 

 Assinatura de Convênio com a UEFS. 
Com o objetivo de incentivar à formação acadêmica do professor, 
possibilitando seu acesso à Universidade, foi assinado convênio entre o 
município de Feira de Santana e a UEFS, como parte do Programa 
Intensivo de Graduação para 100 (cem) professores em exercício das 
séries iniciais do Ensino Fundamental da Rede Pública, através da 
graduação plena, com um custo total de R$ 253.676,00 (duzentos e 
cinqüenta e três mil, seiscentos e setenta e seis reais). 
 

 Incentivo a Cursos de Especialização na área de Educação. 
 
 Realização de Concurso Público para provimento de vagas para o 

cargo de professor. 
Neste concurso foram habilitados em torno de 1.100 candidatos. Os 
primeiros colocados tomarão posse no início do ano letivo 2003. 

 
 Agilização nos processos. 

Recebimento, análise e emissão de pareceres em processos que 
viabilizaram os encaminhamentos abaixo relacionados: 
- Licença prêmio: 320 
- Aposentadoria: 93 
- Mudança de referência: 71 
- Suspensão de licença prêmio: 03 
- Licença sem vencimento: 03 
- Atividade pedagógica: 08 
- Alteração de carga horária: 03 
- Licença remunerada para mestrado: 03 
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POR UMA ESCOLA PRAZEROSA 

 

Uma escola bonita, moderna, garantindo a busca da aprendizagem do 
aluno. 
 

 Foram realizadas as seguintes obras de infra-estrutura em 
escolas: 

 

  Serviço Número de Escolas 

Construção de Escola com 12 salas 01 

Limpeza de fossa séptica 68 

Instalação elétrica – Revisão elétrica 117 

Instalação hidro-sanitária – revisão 52 

Revisão na cobertura-retelhamento 19 

Revisão e assentamento de esquadrias, grades, portões e 
fechaduras 

19 

Construção, demolição e reparos gerais de alvenaria 18 

Manutenção, instalação hidro-sanitárias e elétricas, recuperação de 
alvenaria, pavimentação e construção de fossa, impermeabilização 
do reservatório d’água e pintura geral 

01 

Dedetização 50 

Execução e instalação de murais e quadro de giz 33 

Manutenção das instalações elétricas, hidráulicas e pintura 01 

Construção de fossas sépticas 05 

Recuperação de reservatórios de água 08 

Manutenção e Pintura Geral 39 

Ampliação 06 

 

 Realização do Projeto Escola na Avenida. 
Realizado no Aniversário da Cidade (18 de setembro), promove a 
valorização da escola pública na comunidade. O evento possibilita que 
as escolas da rede municipal mostrem, em via pública, trabalhos 
confeccionados por alunos e professores sobre as características de 
Feira de Santana. O evento culmina com um desfile cívico em que as 
unidades dão uma prova de cidadania, destacando a economia, a 
história, os aspectos gerais e a cultura de Feira de Santana. O evento 
entrou para o calendário de eventos do município, valorizando a 
produção de conhecimento da escola pública. 
No ano de 2002 o Projeto Escola na Avenida contou com a participação 
de 80 (oitenta) escolas municipais e 6.400 (seis mil e quatrocentos) 
alunos. 

         
 Campeonato de Xadrez nas Escolas. 
Com objetivos de estimular o raciocínio lógico-matemático e possibilitar 
lazer aos alunos, a Secretaria Municipal de Educação, em parceria com 
o Colégio Helyos, implantou uma sala de xadrez no Colégio Municipal 
Joselito Amorim e ainda possibilita o acesso de professores de xadrez 
em diversas escolas de forma itinerante. O projeto atinge mais de 2000 
alunos, com jogos, campeonatos e gincanas.  
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 Concurso de Construção de Texto e Desenho para alunos. 
 Concurso Paz pela Paz, Prêmio Belgo de Meio Ambiente, Prêmio Maria 
Quitéria, Arte na Avenida. 
 
 Participação dos alunos da rede municipal nas Olimpíadas 

Estudantis e Gincanas. 
 
 Avaliação interna do desempenho dos alunos objetivando 

implementar melhorias. 
 

 Viabilização do Curso de Introdução à Informática para alunos 
da 8ª série. 

Em 2002 concluíram o Curso 140 (cento e quarenta ) alunos. 
 

 Distribuição de livros infanto-juvenis. 
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FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE FEIRA DE 

SANTANA  
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REALIZAÇÕES DO EXERCÍCIO 

RECURSOS HUMANOS   

 EXAMES PERIÓDICOS A TODOS OS FUNCIONÁRIOS DO HIPS – 
HOSPITAL INÁCIA PINTO DOS SANTOS. 

 CURSOS, ESTÁGIOS E CONGRESSOS: 

- Qualidade total; 
- Curso Qualidade no Atendimento ao Cliente – Associação Comercial; 
- Curso atualização da Licitação ; 
- Curso de reciclagem para Auxiliar de Enfermagem (patrocinado pelo HIPS); 
- Projeto Mãe Canguru – IMIP – Pernambuco; 
- Estágio BLH – IMIP e  HGCA; 
- Estágio CCIH; 
- Estágio transmissão vertical–HIV–Centro de Referência– AIDS; 
- Curso para manutenção de título – Amigo da Criança; 
- Estágio Hospital César Cals – Mãe Canguru; 
- Curso Transmissão vertical HIV/Sífilis – Projeto Sentinela; 
- Curso para implantação do Projeto Sentinela; 
- Ampliação e implantação dos serviços de Proctologia, Gastroenterologia, 

Mastologia, Buço Maxilo Facial, Angiologia, Fisioterapia e Ambulatório da 
Gestante Hipertensa; 

- Redimensionamento de pessoal visando adequar os funcionários em suas 
funções, evitando sobrecarga horária - Estudo concluído pela UFBA; 

- Sua Nota É um Show de Solidariedade – em parceria com o Coral e o BLH; 
- Curso de Antibioticoterapia; 
- Curso de Atualização do Sistema de Gestão Hospitalar – Spdata, realizado 

em Salvador; 
- Curso de Windows 2000 Server, realizado pela Lamlink em Feira de 

Santana (chefia do CPD); 
- Treinamentos periódicos para os usuários do Sistema SGH do SPdata pelo 

setor CPD do HIPS. 

RENOVAÇÃO DO UNIFORME E ROUPAS DE CAMAS 

- Auxiliar de enfermagem, médicos, enfermarias, mães e filhos. 

PACIENTES 

SERVIÇOS IMPLANTADOS PARA ATENDER MELHOR A CLIENTELA  

- Manutenção do serviço volta ao lar  através de um veículo disponível para 
conduzir  os pacientes que não dispõe de transporte; 

- Disque Parto – através do telefone 0800-75-2222; 
- Escala de diretores nos fins de semana, publicando inclusive telefone 

celular para contatos – 9972-9159; 
- Dia das Mães – Distribuindo enxovais para crianças nascidas no dia. 
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- Ampliação dos serviços médicos prestados pelo HIPS – Solicitado inclusive 
teto para atendimento SUS e Licitação para prestação dos referidos 
serviços. 

 

CONVÊNIOS E CONTRATOS 

- Convênio com o Corpo de Bombeiros criando a figura de bombeiro amigo 
do peito, visando melhorar a coleta de leite humano e conseqüentemente 
aumentar a sua oferta; 

- Convênio com a UEFS destinado a estágio de alunos daquela Instituição no 
HIPS; 

- Convênio com a Guarda Mirim de São José, para estágio dos seus alunos 
no HIPS como bolsistas; 

- Licitação para as diversas especialidades médicas para prestação de 
serviços médicos no  HIPS; 

- Humanização do Parto – UTI NEONATAL;  
- Centro Municipal de Diagnóstico por Imagem e Laboratório Central . 

RECURSOS MATERIAIS  

RESTAURAÇÃO  DE  BENS MÓVEIS DO HIPS 

- Melhoria do maquinário total da lavanderia e da nutrição e colocação de 
exaustores;  

- Revisão geral do gerador; 
- Colocação de grades de proteção em todo prédio do Hospital; 
- Reforma em diversas salas da administração (ultra-sonografia, 

eletrocardiograma, arquivo, licitação, tesouraria, CPD, etc.) que estavam em 
desuso em virtude de  rachaduras existentes; 

- Relocação das salas de Raios-X , ultra-sonografia, eletrocardiograma e  
instalação da processadora; 

- Implantação do Projeto Mãe Canguru; 
- Recuperação da rede hidráulica do HIPS; 
- Padronização dos veículos com o novo logotipo Princesa do Sertão; 
- Redistribuição de carga elétrica para áreas diversas do Hospital. 
 
 
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS COMO:  

- Alfabeto de chumbo com carga; aparelho de anestesia Calciged Mod 1600-
Plus; aparelho de Ultra Sonografia; aparelho telefônico com identificador de 
chamadas; ar condicionado; armários; aspirador de pó portatil; balança 
digital para pesagem de fraudas; balão de 5  e de 30 litros; bancadas de 
madeira; bebedouro para garrafão; bisturi; cadeiras; cafeteira elétrica 
cilindrada; cama de parto; capacete acrílico; carro de curativo; carro maca; 
citoaspirador; detector fetal 700 Lx micro; fornecimento de densitometro 
ósseo com software compatível; identificador de mamografia; negatoscopio 
2 Corpos Padrão; reanimador manual Inf.Sil.Masc. ; ventilador de teto; 
vídeo colposcopio com braço articulado Vc 3000, dentre outros. 
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PROJETOS ENCAMINHADOS AO MINISTÉRIO DA SAÚDE 

- Hospital da Criança – Banco de Leite (Aquisição de veículos); 
- Centro de Partos nos distritos de Humildes, Maria Quitéria e Bonfim de 

Feira e nos bairros George Américo, Rua Nova e Conjunto Fraternidade; 
- Unidade semi - intensiva para gestante;  
- Centro de recuperação pré-intensiva; 
- Residência médica; 
- Aquisição de veículos.  
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
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REALIZAÇÕES DO EXERCÍCIO 

 

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL     
 
 

 Tramitação de 4.627 (quatro mil, seiscentos e vinte e sete) SAD´s 
emitidas pelas diversas secretarias desta Prefeitura, contra 3606 (três 
mil, seiscentos e seis) em 2001 e 1248 (hum mil, duzentos e quarenta e 
oito) em 2000; 

 Cadastramento de 76 (setenta e seis) novas empresas fornecedoras e 
realização de 30 (trinta) renovações de cadastro; 

 Controle de fornecedores, exigindo Certidões Negativas de INSS e 
FGTS, garantindo melhor seleção das empresas, na busca de 
organizações idôneas; 

 Criação de plantão no Departamento, das 12:00 as 14:00, visando 
agilizar os processos, atendendo às diversas secretarias; 

 

O DAG possui cinco Divisões: Divisão de Veículos; Divisão de Licitação, 
Contratos e Compras; Divisão de Patrimônio; Divisão de Arquivo Geral e 
Divisão de Apoio Administrativo que apresentam seus relatórios a seguir. 

 

DIVISÃO DE ARQUIVO GERAL 
 
 

 Levantamento dos vencimentos recebidos por ex-servidores municipais, 
em épocas variadas de 1965 a 1983; 

 Realização de levantamento sobre obras de drenagens e 
pavimentações, durante os dez últimos anos em nosso município; 

 Atendimento a solicitação do IPFS, com envio de 110 (cento e dez) 
processos, referentes as aposentadorias dos anos de 1983 a 1996, dos 
servidores municipais, para homologação junto ao TCM – Tribunal de 
Contas do Município; 

 Atendimento a solicitação do DMI com envio de pastas contendo folhas 
de pagamento de todas as Secretarias Municipais do ano de 1983, para 
serem lançadas no sistema com a finalidade de repasse dos 
pagamentos do FGTS aos servidores municipais; 

 Realização de Plano de Organização do Arquivo, elaborado pela Chefe 
do Arquivo Municipal e a Coordenadora dos Técnicos do Arquivo do 
Estado, visando celebração de Convênio de Cooperação Técnica; 

 Reinauguração, em 18.09.2002, do Arquivo Público Municipal de Feira 
de Santana após obra de reforma e ampliação;  

 Celebração de Convênio de Cooperação Técnica entre o Estado da 
Bahia, através da Secretaria de Cultura e Turismo / Arquivo Público do 
Estado e a Prefeitura Municipal de Feira de Santana com a 
interveniência da Universidade Estadual de Feira de Santana, 
possibilitando: 
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a. Trabalho arquivístico de 16 técnicos do Arquivo Público do Estado 
da Bahia, em sistema de rodízio semanal, 06 estagiários da UEFS e 
equipes do Arquivo Público Municipal; 
b. Realização de trabalhos em livros históricos do Arquivo: limpeza e 
higienização de 1.020 livros históricos (catalogação, colocação de 
novo forro com papel Kraft, que possui pH neutro, ou seja, não 
prejudica as folhas nem as escrituras feitas nos nomes; etiquetagem, 
organização e arrumação em estantes nas salas de livros históricos, 
obedecendo ao ano de sua origem; os livros históricos datam de 
1884 a 1993; 
c. Realização de trabalhos em documentos: no Arquivo Público 
existem 5.490 caixas contendo em média 40 documentos cada, 
totalizando 219.600 documentos, esses documentos foram 
catalogados, higienizados, trabalhados, obedecendo o ano de sua 
origem, secretaria ou órgão a que pertence, sendo feitas as 
subdivisões por salas;  

 Atendimento a alunos da Escola Príncipe Encantado, no dia 06/12/2002, 
para aula de história sobre nossa cidade, no próprio Arquivo Público; 

 Atendimento às Secretarias de Administração, Serviços Públicos, 
Fazenda, Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente, Planejamento, 
Gabinete do Prefeito, Cultura, Esporte e Lazer, Divisão de Licitação, 
Deptº. de Recursos Humanos e Deptº. de Administração Geral com 
envio de Leis, Decretos, Portarias, Licitações, Processos Administrativos 
e outros; 

 Realização de Mini-curso sobre Técnica de Arquivologia, realizado no 
dia 01 de outubro de 2002, constando com 20 participantes das diversas 
Secretarias Municipais; 

 Atendimento a 1.291 visitas e pesquisas diversas sobre a fundação da 
cidade de Feira de Santana, criação do Centro de Abastecimento, feiras 
livres, comércio, indústria, pecuária, bairro diversos da nossa cidade, 
Ponte do Rio Branco, personalidades políticas, Prefeitos, Intendentes, 
Leis, Decretos, Portarias, prédios antigos, igrejas, distritos, fotos 
diversas de Feira de Santana, dos anos de 1920 a 1960, consultas e 
cópias de projetos de construção de casas residências e imóveis 
comerciais com finalidade de reforma ou regularização; 

 Atendimento ao DRH, com o envio de 1.407 fichas funcionais e 
enquadramentos, no ano de 2002, para atualização, com anotações e 
colocações de decretos, portarias, licença-prêmio, férias, etc. 

  

 
DIVISÃO DE VEÍCULOS 

      

 
 Veículos solicitados e atendidos: 
 

- Gabinete do Prefeito: 01 veículo para o Gabinete do Prefeito e 01 
veículo para o Prefeito; 
- Secretaria Municipal de Planejamento: 01 veículo para o Secretário; 
- Secretaria Municipal de Administração: 01 veículo para o Secretário; 
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- Secretaria Municipal de Educação: 01 veículo para o Secretário; 01 
veículo para o Gabinete; 01 microônibus escolar; 01 Sprinter para 
transportar professores; 
- Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente: 01 veículo 
para o Secretário; 04 caçambas (basculante);  
- Secretaria Municipal de Saúde: 06 veículos de passeio para o PSF – Fiat 
Uno; 01 ambulância – Fiat Doblô; 01 microônibus. 

 
 Veículos com contrato de COMODATO com a FUNASA: 13 Saveiros. 

 
 Veículo doado pelo Governo do Estado: 01 ambulância FORD – 

Courrier. 
           

Total de Veículos: 119 (cento e dezenove) 

 

 21 veículos adquiridos pela PMFS 

 13 veículos com Contrato de COMODATO / FUNASA 

 01 veículo doado pelo Governo do Estado 

 84 veículos já existentes 

 
 Veículos solicitados e não atendidos: 01 F-4000 para servir a SECEL 

e SEDESO; 01 utilitário PICK UP para SEAGRI;  01 microônibus com 
capacidade de 20 passageiros – SESAU. 

 
 Veículos Colididos com reparo total da PMFS / BA: 01 RANGER ( 

Ford) – SESAU ;02 Caçambas – SEDUMA;  
           Obs: Redução dos veículos com seguro total de 85% e redução de  multa de 70%. 

 
 Veículos Locados: 01 Secretaria da Fazenda; 03 Secretaria de 

Serviços Públicos; 03 Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio 
Ambiente; 02 Caminhões Pipa – Secretaria de Agricultura. 

 
 Combustível Gasto de Jan a Dez / 2002: 

 DIESEL   327.810 litros 
 GASOLINA  370.652 litros 
 ÁLCOOL    25.000 litros 
                                
 

DIVISÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO 
 

 Entrega de fardamento padronizado para os servidores; 
 Operação “tapa - buracos” no estacionamento do pátio da Prefeitura; 
 Substituição dos carpetes da SEADM e Gabinete do Prefeito; 
 Recuperação do telhado do prédio da prefeitura; 
 Manutenção em diversos aparelhos de ar-condicionado do prédio e 

demais Secretarias; 
 Controle de pagamento de contas telefônicas pertencentes ao município; 
 Instalação de nova caixa de energia, com maior capacidade elétrica; 
 Execução de serviços de limpeza e manutenção elétrica e hidráulica. 
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DIVISÃO DE PATRIMÔNIO E BENS MÓVEIS 

         
 Cadastramento de fornecedores dos bens móveis e materiais de 

consumo (almoxarifado); 
 Encerramento de balanço do almoxarifado no exercício; 
 Tombamento de 12.190 (doze mil cento e noventa) bens móveis 

adquiridos no exercício; 
 Realização de leilão, materiais inservíveis ou desuso com respectivas 

baixas no Sistema Patrimonial e Contábil. 
 
 
 

 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 
       
   

 Tramitação de Processos Administrativos: 
- Licença-Prêmio       501 
- Progressão Vertical – Professores  116 
- Aposentadorias com emissões de certidões 166 
- Licença de Interesse particular              18 
- Averbação de Tempo de Serviço,      71 
- Pedidos de Exoneração      11 
- Outros        06   

 Elaboração de Folha de Pagamento de servidores da administração 
direta e indireta (14 Secretarias e 02 Autarquias); 

 Cadastramento e processamento de novos ocupantes de cargos 
permanentes e temporários, nas administrações direta e indireta; 

 Averbações de consignações referentes a empréstimos da Caixa 
Econômica Federal, CREDIFEIRA, RSPP e Caixa de Benefícios da 
Bahia, com média de atendimento superior a 300 servidores por mês; 

 Averbações de Planos de Saúde / Odontológicos;  
 Consignações de compras; 
 Atendimento a servidores municipais ativos e inativos. 
 

 
 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DA SEADM 

     

 Tramitação de 131 processos para atendimento a diligências do TCM - 
Tribunal de Contas do Município; 

 Tramitação de 822 processos diversos: licença prêmio, licenças de 
interesse particular, aposentadoria, pensão por morte, progressão 
funcional vertical, transferências, adicionais, averbação de tempo de 
serviço, mudança de referência, estabilidade econômica, exoneração e 
outros; 

 Gestões junto à COELBA, solicitando orçamentos para obras de 
extensão de rede, ligação, alteração de fase em 182 pontos da sede e 
distritos de Feira de Santana e    celebração de 87 contratos de obras 
para diversos pontos do município; 

 Gestões junto a diversas empresas para celebração de contratos ou 
convênios em substituição aos vencidos em 2002: ECT – Empresa 
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Brasileira de Correios e Telégrafos; EBAL – Empresa Baiana de 
Alimentos S.A; RSPP - Previdência Privada; 

 Análise de contratos ou convênios e encaminhamento para renovação 
e/ou Termo Aditivo: Prestação de serviços, locação de imóveis e outros; 

 Assessoramento, cobrança e recepção de relatórios de levantamento 
físico de bens móveis inservíveis e em uso de todos os órgãos e 
entidades do Poder Executivo Municipal; 

 Acompanhamento de seleção técnica, termos de compromisso de 
estágio e folhas de pagamento de estagiários recrutados pelo IEL – 
Instituto Euvaldo Lodi, para servirem a diversas Secretarias; 

 Publicações de avisos e resultados de Licitações, além de Contratos 
assinados, através da imprensa e na página da Internet; 

 Implantação do PAR - Programa de Arrendamento Residencial em 
parceria com a CAIXA, acompanhando e executando o processo de 
cadastramento e seleção de servidores e não servidores municipais; 

 Gestões junto à UEFS para celebração do Contrato nº 117/2002, 
vigência de 19/04/2002 a 18/07/2002, para organização e realização do 
Concurso Público Municipal para provimento de 430 vagas no quadro da 
Administração Direta, Fundacional e Autárquica da PMFS: 10 
motoristas, 10 fiscais de serviços públicos, 05 técnicos em contabilidade, 
05 técnicos em engenharia, 366 professores, 04 arquitetos, 02 
engenheiros e 28 médicos; 

 Atendimento ao TER-BA, disponibilizando quatro veículos para a Justiça 
Eleitoral, pelo prazo de 70 dias, a partir de 01/08/2002; 

 Atendimento ao TER-BA, 154ª, 155ª, 156ª e 157ª Zonas eleitorais, 
disponibilizando 66 veículos abastecidos e motoristas, motoristas extras 
e 05 servidores para as eleições de 06 de outubro e 27 de outubro de 
2002. 

 Participação no Comitê Municipal de Mobilização contra a Dengue, 
criado através do Decreto nº 6.632, de 04/12/2002; 

 Apoio logístico para realização de leilão de bens inservíveis à 
administração relacionados em lotes constantes do processo licitatório 
nº 178/2002 – Leilão nº 001/2002; 

 Realização do Leilão Público da Prefeitura Municipal de Feira de 
Santana, de bens inservíveis à Administração, realizado pela leiloeira 
oficial Hilda Emília de Souza Costa Lima, em 23/11/2002; 

 Gestões junto à EMBASA para ligações e religações de consumo de 
água, desligamento, agrupamento de contas; 

 Gestões junto à ATIVA PROPAGANDA, Secretarias e Autarquias para 
elaboração do Guia do Cidadão de Feira de Santana – GCFS, criado 
pela Lei nº 2324, de 09 de abril de 2002; 

 Aquisição e distribuição de vales transporte para estagiários da SEADM, 
SESP, SEAGRI, SEGOV, SESAU e guardas-mirins; 

 Gestões junto a SAEB, solicitando Termo Aditivo de Prazo aos Termos 
Administrativos de Cessão de Uso de Bem Imóvel sob nº 15/2002 – 
Chácara Floresta e nº 065/2002 – Rua Manoel Matias de Azevedo; 

 Apoio logístico à Caixa Econômica Federal e Secretarias na elaboração 
e distribuição dos cartões de benefícios sociais; 

 Modernização da Central Telefônica e ampliação do número de linhas 
com sistema digital.   
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RREEAALLIIZZAAÇÇÕÕEESS  DDOO  EEXXEERRCCÍÍCCIIOO  

No ano de 2002, a Procuradoria Geral do Município realizou as seguintes 
atividades: 

 Foram enviados 81 ofícios diversos, dentre eles respostas ao Ministério 
Público Estadual e Federal, referentes a atos e processos administrativos e 
judiciais, dentre outros; 

 Foram remetidos 183 memorandos às várias repartições públicas 
municipais, respondendo a consultas administrativas e jurídicas e/ou 
solicitando informações e documentos; 

 Pareceres em número de 2865 foram emitidos pelas Subprocuradorias 
desta Procuradoria Geral do Município, em processos administrativos, 
fiscais, na área de patrimônio, obras e meio ambiente e em processos de 
licitação; 

 Foram abertos 304 processos administrativos pela Procuradoria Geral do 
Município decorrentes de requerimentos de servidores públicos municipais 
e ofícios e memorandos, além de terem tramitado outras centenas de 
processos originados nas diversas repartições públicas municipais; 

 Defesas trabalhistas e cíveis foram apresentadas e recursos interpostos aos 
respectivos Tribunais do Trabalho da 5ª Região e da Justiça da Bahia, 
realizando-se o respectivo acompanhamento processual em tais instâncias, 
bem como perante o Tribunal Superior do Trabalho e o Supremo Tribunal 
Federal; 

 Ações foram propostas visando a defesa dos interesses do município 
perante a Vara da Fazenda Pública desta comarca e a Vara da Justiça 
Federal, em Salvador; 

 Execuções Fiscais foram ajuizadas perante a Vara da Fazenda Pública, 
referente à dívida ativa do município; 

 Foi prestada assessoria e consultoria jurídica à Administração Pública,  com 
redação de projetos de lei e decretos, tais como a Lei Complementar que 
alterou o Regime de Previdência Social próprio do município de Feira de 
Santana, decreto que regulamentou o estágio probatório dos servidores 
municipais, além de inúmeros outros de igual relevância; 

 Outrossim, foram assessorados  juridicamente os órgãos da Administração 
Indireta, a Fundação Hospitalar de Feira de Santana e o Hospital Inácia 
Pinto dos Santos, além de serem emitidos pareceres de matérias 
pertinentes às aludidas autarquias; 

 Foram elaborados diversos convênios e contratos de locação e 
administrativos, sendo importante destacar os contratos de regime de direito 
administrativo – REDA, de advogados e assistentes sociais, visando 
regularização de mutuários de baixa renda perante o agente financeiro, 
dentro do  programa lançado pelo governo estadual e outros de similar 
importância.    
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REALIZAÇÕES DO EXERCÍCIO 

 
 

DIRETORIA DE SAÚDE 
 
 

Implantações de Programas: 
 4 equipes de Saúde da Família no Distrito de Jaguara e 03 em 

Humildes, totalizando 25 equipes; 

 Núcleo Municipal de Saúde Mental; 

 Programa Bolsa Alimentação, para atender a 10.198 crianças e 1.668 
gestantes e nutrizes; 

 Programa de humanização do Pré-natal e Nascimentos (PHPN); 

 Teste do Pezinho em 25 Unidades Básicas de Saúde. 
 

Implementações de Programas: 

 Programa de Atenção Integral à Saúde da Mulher (PAISM); 

 Programa de Atenção à Saúde da Criança (PAISC); 

 Programa de Saúde do Adulto: Hipertensão e Diabetes; 

 Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS); 

 Programa de Saúde da Família; 

 Programa de DST/HIV/AIDS; 

 Programa de Incentivo de Combate às Carências Nutricionais (ICCN); 

 Descentralização da Assistência Farmacêutica; 

 Programa de Saúde Bucal; 

 Auditoria; 

 Vigilância Epidemiológica: Dengue, Calazar, Febre Amarela, Controle da 
Tuberculose e Hanseníase; 

 Vigilância Sanitária; 

 Programa de Educação Continuada. 
 

Outras Ações Realizadas: 

 Reforma e ampliação para funcionamento 24 horas dos Centros de 
Saúde: Dr. João Durval Carneiro (Feira X), Osvaldo Monteiro Pirajá 
(Tomba), Dr. Francisco Martins da Silva (Rua Nova) e George Américo; 

 Descentralização do Programa de Controle de Hanseníase com sede na 
SMS; 

 Realização da Campanha “Quem ouve bem, aprende melhor”, em 
parceria com o Ministério da Saúde, SESAB/Secretaria Municipal de 
Saúde e Educação, com atendimento de 188 crianças nas diversas 
escolas municipais; 

 Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde em processo tramitando 
na Secretaria Estadual de Saúde; 

 Celebração de Convênio com a Secretaria Estadual de Saúde para a 
implantação da Central de Regulação em Obstetrícia e Neonatologia em 
Feira de Santana; 

 Realizada Pesquisa de Opinião sobre o Atendimento Público Municipal 
de Saúde em Feira de Santana; 



 142 

 

 

 Descentralizações da Farmácia Básica para as Unidades Básicas de 
Saúde; 

 Implantação de coleta de exames laboratoriais nas Unidades de Saúde 
da Família; 

 Redução da Mortalidade Infantil de 12,77% para 4,56% (1° semestre) no 
município de Feira de Santana em áreas  cobertas pelo PACS/PSF. 

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE: PRINCIPAIS DELIBERAÇÕES 
 

 Aprovação de :  Relatório de Gestão 2001; Plano Municipal de Saúde 
2002/2005; Agenda Municipal de Saúde; Aquisição de Materiais para a 
sede da Secretaria Executiva do Conselho Municipal de Saúde; 
Prestações de contas do 1°, 2° e 3° trimestre 2002; Condição Plena da 
Atenção Básica Ampliada; Representantes do Conselho Municipal de 
Saúde para o Conselho da Fundação Hospitalar Inácia Pinto; Pactuação 
da PPI/2002; Comissão de Organização da Conferência Municipal de 
Assistência Farmacêutica; Comissão de Organização da Conferência 
Municipal de Saúde; 

 Curso de Capacitação de Conselheiros. 
 

 
DIVISÕES, COORDENAÇÕES E SETORES 

 

DIVISÃO DE INFORMAÇÕES EM SAÚDE 
 

 Digitações de: Boletim de Produção Ambulatorial não PAB para SESAB; 
SIPS (Sistema de Informações e Produção de Serviços); Declarações de 
Nascidos Vivos; Declarações de Óbitos; Vacinas do Programa Nacional 
de Imunização (PNI); Dados do PHPN (Programa de Humanização do 
Pré-Natal e Nascimentos); 

 Execução do BPA/PAB da Prefeitura Municipal de Feira de Santana; 

 Entrega do SIA/ SUS para abastecimento do banco de dados Nacional 
da SESAB; 

 Relatório Trimestral do SIM, SINASC e PNI; 

 Relatório Mensal de Produção das unidades e profissionais nela lotados; 

 Consolidação e informações de dados em período de campanha; 

 
 

DIVISÃO MÉDICA 
 

 
 Participação na capacitação dos agentes de trânsito que passaram no 

concurso; 

 Participação na mobilização do combate a dengue com o 
encaminhamento de médicos; 

 Participação no Dia Internacional da Mulher com orientação a população 
sobre a importância dos cuidados com a saúde da mulher; 

 Participação no projeto Saúde Cidadão com palestra; 

 Realizado treinamento prático da coleta de lâminas para Campanha de 
Prevenção do Câncer de Colo Uterino; 
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 Supervisão dos postos fixos que funcionaram durante a Micareta, no 
período de 11 a 14/04/02; 

 Participação na Campanha dos Idosos, na SMS; 

 Realizado supervisão dos postos de saúde do Limoeiro e Humildes a fim 
de modificar escala e horário  dos atendimentos, nas UBS; 

 Participação na Ação Constante; 

 Participação no São João de São José e no São Pedro de Humildes; 

 Participação na Expofeira (plantões), no Parque de Exposições. 
 

 
DIVISÃO DE ENFERMAGEM 

 

 Realização de supervisão nas Unidades: Queimadinha; Mangabeira; 
Rosário  e Jaíba; 

 Realização de palestras educativas com a participação de 23 pessoas 
no Dia Nacional Agita Brasil, no Centro de Abastecimento (05.04.02);  

 Participação na Micareta com postos de atendimento, sendo realizados 
as seguintes atividades: 105 encaminhamentos;5.640 procedimentos  e 
1.314 preservativos distribuídos; 

 Participação no VEM LOUVAR – SESI, realizando as seguintes 
atividades: 1.039 aferição de TA; 18 curativos + retirada de pontos; 02 
lavagens ocular; 07 encaminhamentos e 155 administração de 
medicamentos; 

 Participação na Campanha de Vacinação dos idosos: 
- Total de idosos vacinados de 60 a 65 anos – 30.896 (82%). 

 Participação no Seminário “Qualidade nos Serviços de esterilização, 
higienização e Lavanderia” (CCIH), no dia 10.05.02, no auditório da 
SMS; 

 Atendimentos nos jogos no Jóia da Princesa nos dias 11, 12, 16, 19, 22, 
25, 26, 28,30/05 e 12/06/02: 86 procedimentos; 

 Realização de ações de impacto em Parque Servilha em parceria com a 
Diretoria de Saúde: 450 procedimentos; 

 Participação na I Copa Feirense de Xadrez Estudantil com realização de 
27 procedimentos; 

 Realização de ações de Impacto em Galhardo, em parceria com a 
Diretora de Saúde, com realização de 72 procedimentos; 

 Participação na Campanha de Multivacinação, no dia 15.06.02, com os 
seguintes resultados:  

- Criança < 1 ano =                                   9.064 =     92.96% 
- Criança de 01 a 04 anos =                      3.286 =    85,9% 
- Mulheres de 12 a 39 anos (Rubéola) = 72.047 =    54% 

 Realização de supervisão em 10 Unidades Básicas: CAIC, Rua Nova, 
Irmã Dulce, CSU, Queimadinha, Mangabeira, Viveiros, Fraternidade, 
Limoeiro e Bonfim de Feira; 

 Participação em eventos diversos, destacando: Festa de Santo Antonio, 
91 procedimentos; Festa de São João em São José, com 221 
procedimentos; Festa de São Pedro em Humildes, com 472 
procedimentos; Chopada de Enfermagem, no Iguatemi;  Cavalgada ao 
“Arranca Rabo”, sem registro de ocorrências; Dia do Comerciante no 
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SESC/SENAT, realizando aferição de TA; Minimaratona  Áureo Filho, 
com 01 encaminhamento; Show “Cantores de Deus” ; Super Copa 
Feirense de Kong Fu, com aferição de TA e curativos; Saúde vai a Feira 
“Cidade Nova”, com  aferição de TA e Glicemia Capilar; II Etapa da 
Campanha Nacional de Multivacinação, realizada em 24.08.02; 
Campeonato Feirense de Arrancada 2002, realizando aferição de TA, 
orientações diversas, encaminhamentos e procedimentos diversos; II 
Olimpíada Estadual do Novo Milênio; Campeonato Brasileiro de Futebol; 
Caminhada do Folclore; Saúde vai a Feira - Cidade Nova; I Encontro de 
Grupo de Cavaleiros e Taça Estado da Bahia (Jogo); Desfile Cívico de 
07 de setembro, com aferição de TA e encaminhamentos; XXVII 
Expofeira, com aferição de TA, atendimento com encaminhamentos 
diversos, distribuição de preservativos, etc; Campeonato Motopel de 
Weeling e Festa do Vaqueiro, no Alecrim Miúdo e no Show Gospel na 
Praça da Kalilândia. 

 
DIVISÃO DE ODONTOLOGIA 

 
 

 Atividades desenvolvidas na área de atuação da equipe envolvida no 
Programa Saúde Bucal: 

- 35.071 Higiene Bucal Supervisionada; 
- 5.069  Aplicação de flúor; 
- 2.538  Exame clínico; 
- 670     Distribuição de escovas de dente; 
- 3.503  Palestras. 

 Realização de atividades de Promoção da Saúde Bucal no Parque 
Servilha; 

 Assistência Técnica nas Unidades de: CASEB II; SUBAÉ; Dispensário 
Santana; Jardim Cruzeiro; CAIC; São José; Novo Horizonte; SMS; 
Fraternidade; Feira X;Hospital da Mulher; Aviário; AFAS; Irmã Dulce; 
Jaguara; Centro de Abastecimento; Queimadinha; 

 Realização de palestra, no Distrito de Maria Quitéria, no dia 20 de julho 
com o tema “Odontologia preventiva aplicada à Saúde Pública”. Foram 
realizadas as seguintes atividades: Distribuição de 120 escovas; 
escovação e aplicação de flúor. 

 Realização de supervisões nas Unidades Básicas de Saúde do Tomba, 
Feira X e Rua Nova; 

 Realização de reunião com professores, pais de alunos e diretores; 

 Realização de levantamento de necessidade dos escolares; 

 Atividade extra setorial desenvolvida pelos odontólogos do Programa 
Saúde Bucal; 

 Participação no Programa Ação Cidadania realizado pelo PAISC nos 
Distritos: Subaé, São José, Galhardo e Sete Portas; 

 Participação da equipe Saúde Bucal no Projeto de Ação a Saúde vai a 
Feira da Cidade Nova; 

 Participação na Ação “Odontologia Preventiva: Uma necessidade ou 
Realidade”, realizada no distrito de Maria Quitéria; 

 Doações de materiais odontológicos (escova de dente, flúor, creme 
dental) para a Igreja Batista de Feira de Santana; 
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 Doação de materiais odontológicos (escovas de dentes), para o  Grupo 
de Estudo e  Prevenção em Odontologia – GEPO; 

 Doação de materiais odontológicos para Paróquia de Todos os Santos; 

 Atividades coletivas de prevenção em odontologia realizada pela 
Unidade de Saúde do Subaé, em comemoração ao Dia da Criança; 

 
 

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 
 

 Realizadas 10.771 investigações epidemiológicas; 

 Realizadas 51 bloqueios vacinais; 

 Realizadas 568 visitas domiciliares para busca ativa de agravos 
notificados; 

 Realizados 2.231 atendimentos individuais aos pacientes que procuram 
os serviços da Vigilância Epidemiológica; 

 Realizadas 560 visitas domiciliares para busca de faltosos do Programa 
de Combate a Tuberculose (PCT) pela Assistente Social e Técnica da 
Vigilância Epidemiológica; 

 Realizados 169 encaminhamentos de pacientes às Unidades Básicas de 
Saúde; 

 Realizados 100 avaliações para inclusão de pacientes no Programa 
Nutricional; 

 Realizados 818 atendimentos médicos na Vigilância Epidemiológica; 

 Aplicadas 270 doses de vacina contra Hepatite B na Vigilância 
Epidemiológica; 

 Aplicadas 162 doses de vacina Dupla (DT) na Vigilância Epidemiológica; 

 Realizadas 2.465 coletas de exames no laboratório da Vigilância 
Epidemiológica; 

 Encaminhamento de 244 pacientes para outras instituições; 

 Realizados 22 contatos com PCT; 

 Encaminhados 85 crânios para o LACEN; 

 Identificados 03 casos positivos de raiva animal e apresentados 08 
casos negativos de raiva animal; 

 1.254 atendimentos anti-rábicos humano; 

 Atendimentos a 13 pessoas agredidas por cães raivosos e a 04 pessoas 
agredidas por cães sadios; 

 Aplicados 408 doses de vacina anti-rábica humana; 

 Realização de 05 palestras educacionais pela Assistente Social, sobre 
tuberculose nas Unidades Básicas de Saúde da Queimadinha, Aviário, 
Feira IX, Tomba e Jardim Cruzeiro; 

 Realizado 08 bloqueios caninos, com 412 animais vacinados;  

 Realização de 02 Campanhas de Multivacinação, em 06 de junho e 24 
de agosto; 

 Participação da Campanha de Vacinação Animal, em 24.09.02; 

 Realizado o dia “D” de Combate  a Dengue, em 23.11.02; 

 Participação na reunião do CMS para apresentação das Ações de 
Controle da Dengue desenvolvidas no Município no dia 19.11.01; 

 Elaboração do Boletim Epidemiológico de Dengue e Raiva.  
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COBERTURA VACINAL (%) SABIN, TRÍPLICE, BCG, ANTI-SARAMPO 

Em menores de 1 ano no município de Feira de Santana - Ba, no período 2000-2002 

ANO VACINAS 

SABIN (%) TRÍPLICE (%) ANTI-SARAMPO (%) BCG (%) 

2000 99,3 89,2 116,2 150,5 
 

2001 78,5 66.4 85,3 91,6 
 

2002* 80,21 49,03 94,96 118,99 
 

FONTE: DIVEP/SESAB/2ª DIRES/SMS 
* VALORES COMPUTADOS ATÉ O MÊS 09/02. 

 
 

VIGILÂNCIA SANITÁRIA 
 

 12.841 ações educativas em saúde;      

 1.880 inspeções realizadas; 

 567 vistorias ; 

 235 licenças iniciais; 

 423 renovações de alvará; 

 2.416 intimações; 

 381 autos de infração; 

 05 autuações; 

 114 autos de apreensão; 

 30 assinaturas de termo de responsabilidade; 

 21 baixas de responsabilidade; 

 08 interdições de produtos; 

 101 Inutilizações de produtos; 

 1.121 denúncias recebidas; 

 939 denúncias apuradas; 

 4.184 estabelecimentos vistoriados; 

 2.495 notificações; 

 133 termos de apreensão; 

 1.111 revisões de processos; 

 1.016 atendimentos a queixas. 

  
 

DIVISÃO ADMINISTRATIVA DAS UNIDADES 
 

 Manutenção da rede hidráulica, elétrica, marcenaria, telefônica e de 
equipamentos eletrônicos da sede da Secretaria Municipal de Saúde; 

 Aquisição de equipamentos permanentes e materiais de consumo e 
distribuição dos mesmos nas UBS, SMS e Unidades do PSF; 

 Manutenções e/ou instalações da rede hidráulica em 23 UBS (Humildes, 
CASSA, Irmã Dulce, Rosário, Viveiros, Jardim Cruzeiro, CSU, Subaé, 
Bonfim, Rotary, George Américo, Feira IX, Fraternidade, Limoeiro, CAIC, 
Jaíba, Mangabeira, Jaguara, Tiquaruçu, CASEB II, Ipuaçu, Aviário  e 
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Tomba) e 14 Unidades do PSF (George Américo I, II e  IV,  Campo 
Limpo I, II e III, Sobradinho, Sitio Novo, Pampalona, Novo Horizonte, 
Matinha, Homero Figueiredo, Asa Branca e Campo do Gado Novo); 

 Manutenções e/ou instalações da rede elétrica em 23 UBS (Feira X, 
Rotary, Irmã Dulce, Humildes, CASSA, Jaíba, CASEB II, Subaé,  CSU, 
CAIC, Aviário, Fraternidade, Feira IX, George Américo, Queimadinha, 
Tomba, Ipuaçu, Jardim Cruzeiro, Mangabeira, Tiquaruçu, Rua Nova, 
Viveiros e Jaguara) e 21 unidades de PSF (Matinha I e II, Sitio Novo, Pé 
de Serra, Asa Branca, Novo Horizonte, George Américo I, II,  III e IV, 
Pampalona, Campo Limpo I, II, III e IV, Sobradinho, Feira VI, São José, 
Homero Figueiredo, CASEB II, Irmã Dulce); 

 Manutenções em alvenaria e marcenaria em 17 UBS (CASEB II, Irmã 
Dulce, George Américo, Limoeiro, Bonfim de Feira, Subaé, Jardim 
Cruzeiro, Aviário, Feira X, Tomba, CSU, Fraternidade, Viveiros, Jaíba, 
Mangabeira, Tiquaruçu e Humildes) e  12 unidades do PSF (Sitio Novo, 
Campo do Gado Novo, Novo Horizonte, São José, George Américo II, III 
e IV, Matinha, Campo Limpo I e II, Pé de Serra e Feira VI); 

 Manutenções e/ou instalações em telefonia na unidade do Tomba e no 
Centro de Endemias; 

 Manutenção e/ou instalações em hidráulica, elétrica, alvenaria e 
marcenaria na sede da Secretaria Municipal de Saúde; 

 Manutenções e/ou instalações em elétrico e eletrônicos em 22 UBS 
(Rotary, Queimadinha, Rosário, Jaíba, CASSA, Tiquaruçu, CSU, CASEB 
II, Fraternidade, George Américo, Jardim Cruzeiro, Feira X, Tomba, 
CAIC, Aviário, Feira X, Irmã Dulce, Mangabeira, Subaé, Limoeiro, 
Humildes e Rua Nova) e 10 unidades do PSF (Novo Horizonte, Pé de 
Serra, Homero Figueiredo e Campo Limpo  I, II e III, Sítio Novo, Feira VI, 
Sobradinho e George Américo IV); 

 Reparos na rede de esgoto das unidades de Viveiros, Mangabeira e 
George Américo, além das unidades de PSF do Campo do Gado Novo, 
Pé de Serra e George Américo III; 

 Capinação e limpeza da área externa dos postos dos Viveiros, 
Fraternidade, CASSA, George Américo e da unidade de PSF da 
Matinha; 

 Dedetização pelo Centro de Endemias na Unidade Básica de Saúde do 
Rotary. 

 
 

SETOR DE PLANEJAMENTO, PROGRAMAÇÃO E PROJETOS 
 

 Realização  do Relatório de Gestão 2001; 

 Elaboração do Plano Municipal de Saúde 2002 a 2005; 

 Consolidado trimestral, semestral e anual das atividades das divisões, 
setores e programas da Secretaria Municipal de Saúde; 

 Realização do projeto de Reestruturação para funcionamento 24 horas 
dos Centros de Saúde: Dr. João Durval Carneiro (Feira X), Osvaldo 
Monteiro Pirajá (Tomba), Dr. Francisco Martins da Silva (Rua Nova) e 
George Américo; 
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 Coordenação do pacto 2002 realizado entre o Ministério da 
Saúde/Secretaria Estadual de Saúde e Secretaria Municipal de Saúde; 

 Realização de planilhas comparativas de produção por Unidade de 
Saúde, n° de profissionais e período de ocorrência; 

 Realizado Pacto de Indicadores da Atenção Básica 2002; 

 Avaliação da pesquisa de opinião sobre o Atendimento Público 
Municipal de Saúde em Feira de Santana em conjunto com a Educação 
Continuada e estabelecimento de projetos para melhoria do serviço de 
saúde do município; 

 Coordenação da Programação  Pactuação Integrada (PPI) da Atenção 
Básica 2002 da Assistência à Saúde, Vigilância Epidemiológica, 
Sanitária e Assistência Farmacêutica, realizada pela Secretaria Estadual 
de Saúde.  

 
 

SETOR DEAUDITORIA 
 

 Auditoria de acompanhamento nos seguintes prestadores: Casa de 
Saúde Santana, SINCAVER, Sindicato dos Comerciários; 

 Controle da produção mensal dos prestadores privados contratados pela 
SMS para atendimento da Atenção Básica dos Usuários do SUS; 

 Auditoria especial de denúncia nas Unidades de Saúde do CASEB II, 
Subaé e Jaíba; 

 Curso de capacitação em Auditoria - SUS; 

 Realizada sindicância nas seguintes Unidades Básicas de Saúde: 
CASEB II, Estanislau de Moraes (São José), George Américo, Jaíba, 
CASSA, Rua Nova, Asa Branca e no setor do Serviço Social; 

 Realizado Auditoria  Analítica e Operativa nas seguintes Unidades 
Básicas de Saúde: Rotary, Subaé, Todos os Santos, Irmã Dulce, 
Limoeiro, Bonfim de Feira, Humildes, Jardim Cruzeiro, Aviário, Feira IX e  
Viveiros.   

 
 

PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (PACS) E 
PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA – (PSF) 

 

 Realização de treinamentos em Planejamento Familiar, Sala de Vacina, 
Vigilância Epidemiológica, Coleta de exame para prevenção de CA de 
colo uterino, Dispensação de Medicamentos, Ações de Prevenção e 
Combate a Dengue,  Diabetes, Hanseníase, Tratamento de feridas, 
Abordagem sindrômica, Multiplicadores em protagonismo infantil, Teste 
do pezinho, Treinamento para as equipes dos PSF; 

 Implantação da coleta de exames laboratórios nas Unidades do PSF; 

 Implantação do teste do pezinho; 

 Participação dos profissionais do PACS e PSF nas campanhas de 
vacinação  (idosos, crianças e mulheres em idade fértil); 

 Realização de busca ativa de nascidos vivos nas áreas cobertas pelo 
PACS, PSF, colaborando para diminuir a taxa de mortalidade infantil; 

 Reunião mensal com as instrutoras/ supervisoras PACS; 
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 Construção do instrumento de avaliação das VD; 

 Avaliação mensal dos indicadores de saúde e produção de serviços das 
equipes; 

 Oficina com os profissionais do PSF e  supervisores para integração das 
equipes; 

 Implementação do Cartão Nacional de Saúde; 

 Implantação do Cadastro Único dos Programas Sociais do Governo 
(Bolsa Alimentação); 

 Reuniões para avaliar as tabelas dos indicadores de vigilância  à saúde 
e produção de serviço; 

 Participação dos profissionais do PACS e PSF na campanha de 
prevenção de CA de colo uterino; 

 Participação no seminário sobre integração do SIM e SIAB; 

 Reformulação do instrumento de supervisão dos ACS; 

 Confecção do instrumento para planejamento de atividades do PSF.  
 
 

PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE DA CRIANÇA - PAISC 
 
 

 16.144 vacinações; 

 12.241 aferições de TA; 

 9.187 consultas médicas com exames clínicos (criança); 

 4.495 consultas médicas com exames clínicos (adulto); 

 3.226 glicemias capilar; 

 408 visitas domiciliares com consulta; 

 117 visitas domiciliares; 

 8.145 exames complementares patologia clínica; 

 7.980 educação em saúde; 

 1.623 atividade educativa com distribuição de kits de higiene bucal; 

 1.057 palestras educativas com distribuição de leite e óleo; 

 1.584 consultas de enfermagem; 

 11.603 consultas odontológicas; 

 10.595 aplicações de flúor; 

 12.370 higiene bucal supervisionada; 

 291 palestras; 

 17 curativos; 

 89 restaurações; 

 66 extrações; 

 27 preventivos; 

 72 palestras com distribuição de sopa e pães; 

 337 encaminhamentos; 

 06 encaminhamentos com internamento; 

 3.260 vitaminas A; 

 03 serviços de ambulância; 

 237 crianças pesadas; 

 8.023 medicamentos da farmácia básica. 
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PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER – (PAISM) 

 
 

 Assistência a mulher no período gestacional, com inserção do Programa 
de Humanização do Pré-Natal e Nascimento (PHPN), em 26 unidades 
de saúde, com implementação do Programa nas 17 unidades existentes; 

 Atendimento a mulheres na idade fértil com distribuição de métodos 
contraceptivos: 

- 6.387   Contraceptivos orais; 
- 802      Injetáveis; 
- 14.520 Condons; 
- 40        Dius. 

 Distribuição de métodos pela BEMFAM: 
- 11.000  Condons; 
- 2.200    Pílulas; 
- 10         Dius; 
- 50         Injetáveis. 

 Participação na Campanha Nacional de Combate ao Câncer do Colo 
Uterino, com a realização de 9.367 coletas de lâminas; 

 Participação em palestras: 
- Planejamento familiar e DST para mães das crianças do PAISC, 

em 11.05.02; 
- Planejamento Familiar e DST para comunidade de Ipuaçu, em 25 

e 26/05; 
- Palestra sobre Planejamento Familiar e DST nas escolas de 1°  e 

2° graus da Rede Estadual e Municipal. 
 

 
 

PROGRAMA DE HIPERTENSÃO  E DIABETES 

 
 

 Foram realizadas 5.427 consultas médicas, 4.655 consultas com a 
enfermeira, 7.344 consultas nutricionais e 17.576 atendimentos de 
enfermagem (técnico e/ou auxiliar de enfermagem); 

 Foram cadastrados 10.899 diabéticos no Centro de Referência, sendo 
que 2.416 diabéticos do tipo I e 8.483 do tipo II; 

 Cadastrados 503 pacientes com problemas de tireóide, no Centro de 
Referência. 

 
 

DST/HIV/AIDS 
 

 

 Atendimentos novos realizados:  1.851 
Atendimentos subseqüentes:      9.666 
Total de atendimentos               11.517  
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 Preservativos distribuídos: 
Internamente:    102.199 
Externamente:   141.548  
Total:                 243.747 

 

 651 notificações de DST; 

 141 palestras interna e 144 palestras externas; 

 Realização de palestra no SESC e no SESI em 07/04; 

 Realização de treinamento com as equipes do Programa de Saúde da 
Família (PSF) do município, sobre “Manejo clínico das DST” (19 a 21 de 
junho); 

 Apoio e participação da 1ª parada gay de Feira de Santana (29/06); 

 Realização de treinamento para multiplicadores de conhecimentos 
específicos em DST/HIV/AIDS; 

 Participação na oficina de trabalho: Política de distribuição do 
preservativo masculino na prevenção ao DST/HIV/AIDS,  em Salvador  
(12 e 13 de junho); 

 Realização de investigações epidemiológicas sobre Sífilis Congênita; 

 Palestras nos Distritos: Jaguara, Humildes, Jaíba, Ipuaçu, Bonfim de 
Feira, Tiquaruçu,; 

 Realização de palestras diversas nos seguintes locais: SESC – 
Campanha do Dia das Mães; Novo Horizonte; Ipuaçu; Galhardo; 
Empresa Utiara; 35° BI para adolescentes; Escola de Auxiliares de 
Enfermagem de Feira de Santana (EAEFS); SEST/SENAT para 
caminhoneiros, em virtude da Semana de Educação no trânsito; Hospital 
Materdei para gestantes; Empresa Braswey; Município de Conceição do 
Jacuípe; Av. Getúlio Vargas; Feira da Estação Nova - Projeto Saúde vai 
a Feira; auditório da DIREC para os deficientes auditivos da FADA; 
Empresa Jossan; Escola Aurélio Buarque; Feira de Saúde do Campo 
Limpo III; Projeto “Saúde vai a Feira”, para os feirantes da Cidade Nova; 
Viação Itapemirim em parceria com o SEST/SENAT; Colégio Visão, para 
adolescentes; União Feminina Getsêmane; Associação Comunitária 
Encontro da Paz para moradores do bairro da Rocinha; Associação dos 
Moradores Sorriso da Infância; Dia Temático Nacional Transporte e 
Cidadania, promovido pelo SEST/SENAT; Feira de Saúde em 
comemoração ao aniversário da Cidade; Empresa Panarello; 
comemorações da Semana do Comércio; Ministério Batista da 
Reconciliação; 1° Encontro de Perinatologia de Feira de Santana 
(Transmissão vertical);  

 Realização do II Encontro Feirense de Adolescentes (07/08/02); 

 Realização da 2ª Etapa do Treinamento para as equipes do PSF sobre  
o Manejo Clínico e  Abordagem Sindrômica da DST’s no período de 12 a 
14/08/02; 

 Treinamento sobre o Projeto Nascer realizado em Salvador, no período 
de 09 a 13/09/02; 

 Treinamento de enfermeiros em Central de Material Esterilizado 
promovido pelo Hospital UNIMED (26 e 27/09/02); 
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 Participação na reunião promovida pela Coordenação Estadual 
DST/AIDS sobre o “Incentivo Fundo a Fundo para o Programa em 2003 
(24 e 25/10/02); 

 Visitas domiciliares para investigação de Sífilis Congênita (22/10/02). 
 
 
 

PROGRAMA DE INCENTIVO DE COMBATE AS CARÊNCIAS 
NUTRICIONAIS (ICCN) 

 

 Recebimento e conferência dos mapas SISVAN criança, SISVAN 
gestante e mapas de acompanhamento mensal dos beneficiários do 
ICCN; 

 Realizado supervisões a 16 UBS, sendo 06 visitas ao Jardim Cruzeiro, 
02 a Irmã Dulce, 02 ao CASSA, 03 a Queimadinha, 02 ao George 
Américo, 02 ao Limoeiro, 02 ao Tomba e 01 as Unidades de Subaé, 
Aviário, Feira X, Humildes, Fraternidade, Rosário, Jaíba, Dispensário 
Santana e CASEB II e supervisões  a 08 unidades do PSF, sendo 02 ao 
Campo Limpo I e II e 01 a unidade de Novo Horizonte,  Sobradinho, 
George Américo I, II, III e IV; 

 Abastecimento de leite e óleo a todas as Unidades de Saúde e as 
Unidades do PSF; 

 Treinamento do ICCN para as equipes do PSF das Unidades de Asa 
Branca, Pampalona, George Américo I, II III e IV e Campo limpo III; 

 Treinamento sobre CAD ÚNICO para as enfermeiras do PSF; 

 Treinamento sobre CAD ÚNICO e Bolsa Alimentação para os agentes 
comunitários  

 
 
 

QUADRO DEMONSTRATIVO DE BENEFICIÁRIOS ATENDIDOS ATÉ O 3° 
TRIMESTRE/2002 

 
 
Mês  Crianças de 06 a 23 

meses 
Crianças de 24 a 59 meses Gestantes 

2000 2001 2002 2000 2001 2002 2000 2001 2002 

Janeiro 777 1.287 1.521 274 33 1.273 - - 290 

Fevereiro 1.211 723 1.428 500 386 1.175 - - 341 

Março 591 1.108 1.600 220 582 1.188 - 280 417 

Abril 1.178 965 1.741 449 771 1.216 - 337 477 

Maio 1.198 1.057 1.864 533 961 1.298 - 303 526 

Junho 1.112 1.122 1.671 727 981 1.040 - 347 497 

Julho 936 1.269 1.794 683 1.212 1.132 - 404 476 

Agosto 865 1.382 1.655 738 1.246 1.334 - 448 438 

Setembro 569 1.313 1.399 558 1.198 849 - 323 384 

Outubro 736 1.280 1.549 574 1.096 1.033 146 219 422 

Novembro 671 1.058 1.472 451 924 969 155 262 338 
Fonte: ICCN Municipal 
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EDUCAÇÃO CONTINUADA 
 

 

 Realização de treinamento em CAD Único Bolsa Alimentação para 21 
profissionais da equipe do PSF; 

 Realização de treinamento em emergência para 39 profissionais que 
trabalharam na Micareta 2002; 

 Treinamento com 18 instrutores do PACS; 

 Treinamento a 45 profissionais sobre o Cartão Nacional SUS; 

 Treinamento com 38 servidores do setor de higienização; 

 Reunião com 20 proprietários de motéis e hotéis; 

 Reunião com 70 enfermeiros da Secretaria Municipal de Saúde; 

 Participação de 54 profissionais de Saúde na PPI; 

 Realização de  treinamentos para equipe do PSF (CAD Único, Bolsa 
Alimentação); 

 Realização de 01 atualização para os profissionais do sexo, médicos e 
enfermeiros que atuam em CCIH nas clínicas e hospitais de Feira de 
Santana em critérios diagnóstico em infecção hospitalar; 

 Realização de reunião com proprietários de creches e associação de 
bairros com um total de 82 participantes, presidida pelo responsável pela 
Vigilância Sanitária do Município; 

 Realizados treinamentos diversos:  do Teste do Pezinho; em Saúde 
Bucal para os Odontólogos do Programa Saúde do Escolar; em 
Hanseníase; treinamento introdutório em PSF; treinamento “Atendo bem 
ao cliente – Uma questão de qualidade pessoal”; em Tuberculose, para 
enfermeiras das UBS, médicos  e enfermeiros do PSF; em vigilância da 
meningite; em Manejo Clínico das DST para profissionais do PSF; para 
médicos e enfermeiros sobre abordagem sindrômica no Manejo Clinico 
das DSTs; Esterilização e Desinfecção de artigos a profissionais de 
saúde da Secretaria Municipal de Saúde; em Esterilização e 
Desinfecção de Artigos; sobre Higienização, a 50 feirantes que atuam 
nas feiras  da cidade; em Saúde Bucal; sobre tratamento de feridas; a 
profissionais do PSF sobre Diabetes; em tratamento de feridas para 
enfermeiros; a profissionais da Secretaria Municipal de Saúde em 
combate à incêndios; treinamento introdutório para os ACS; dentre 
outros; 

 01 oficina para avaliação do PSF; 

 01 seminário em Doenças Exantemáticas; 

 01 Workshop sobre Teste do Pezinho; 

 01 reunião para o Planejamento Saúde vai à Feira da Cidade Nova; 

 Realizado II Encontro Feirense de Adolescentes; 

 01 reunião para apresentar os objetivos para o  controle da rubéola 
congênita e analisar a  segurança da vacinação contra rubéola em 
mulheres  em idade fértil; 

 01 reunião com as instrutoras do PACS; 

 01 reunião da Vigilância Sanitária com os proprietários de Salão de 
Beleza; 

 Realizado 02 repasses para a II etapa da Campanha de Multivacinação; 
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 Realizado 02 seminários em urgência toxicológicas: 01 para os ACS e 
01 para médicos e enfermeiros; 

 Realizado o II treinamento em dispensação de medicamentos; 

 01 curso em saúde reprodutiva para profissionais  do PSF; 

 Participação na reunião com 15 servidores da central de vendas da 
EBAL e a Diretoria de Operações; 

 Reunião com 158 feirantes da Estação Nova - Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico; 

 Oficina de Vigilância Sanitária  com 57 participantes; 

 Reunião para normatização de coleta de resíduos nos serviços de 
saúde;  

 Realização do Seminário de Vigilância da Dengue; 

 Realização de palestras sobre Aleitamento, na Av. Getúlio Vargas; 

 Realização do Fórum Municipal de Imunização em parceria com a 
2ªDIRES. 

 
 
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 
 

 Pessoas atendidas nas Unidades Básicas de Saúde:        336.711; 

 Pessoas hipertensas e diabéticas atendidas:                       97.341; 

 Pessoas atendidas para medicamentos controlados:           37.629; 

 Número de medicamentos dispensados:                       13.701.499; 

 Numero de ampolas de insulina dispensadas:                      10.689; 

 Numero de seringas de um ml dispensadas:                        48.355. 
 
 
NÚCLEO MUNICIPAL DE SAÚDE MENTAL 
 

 Participação no “Curso Interdisciplinar para Implementação e 
Acompanhamento de Serviços Residenciais Terapêutico”: realizado em 
Salvador, nos dias 02 e 03/12; 

 Participação na Comissão do PINASH – Programa Nacional de 
Avaliação do Sistema Hospitalar/Psiquiatria, na Avaliação no Hospital 
Colônia Lopes Rodrigues, no período de 22 a 24 de julho; 

 1705 triagens realizadas pela assistência social; 

 887 consultas médicas/psiquiatra; 

 10000 consultas com psicólogo. 

 
 
 

 


