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 PORTARIA N.º 006/2021 

 

 

“Dispõe sobre a publicidade nas informações de produção da Secretaria Municipal de 

Saúde de Iúna” 

 

 

O Secretário Municipal de Saúde de Iúna, Estado do Espírito Santo, no uso de suas 

atribuições legais conferidas pela Portaria 002/2021, 

 

Considerando o disposto na Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 que dispõe 

sobre o acesso a informação dos órgãos públicos; 

 

Considerando a necessidade em dar transparência aos serviços públicos prestados à população; 

 

Considerando a importância em valorizar e dar visibilidade ao trabalho dos profissionais de 

saúde e;  

 

Considerando a necessidade em prestar contas à sociedade quanto a aplicação dos recursos 

públicos. 

 

 

Resolve: 

 

 

Art. 1º - Tornar público os quantitativos:  

 

I - de atendimentos e procedimentos realizados pelos profissionais do quadro efetivo, bolsistas 

e contratados da Secretaria Municipal de Saúde. 

 

II - de viagens e pacientes transportados pelo serviço de transporte sanitário da Secretaria de 

Saúde de Iúna. 

 

III - de medicamentos e correlatos dispensados e pacientes atendidos nas farmácias básicas do 

município.  

 

IV - de visitas domiciliares e ações realizadas por agentes de saúde e agentes de endemia do 

município.  

 

V - de partos realizados na Maternidade da Santa Casa de Iúna. 

 

VI - de atendimentos e procedimentos realizados no Pronto Socorro da Santa Casa de Iúna. 
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Art. 2º - As informações serão publicadas nos meios de comunicação que a Prefeitura 

Municipal de Iúna possui contrato e poderão constar o nome do profissional além de constar o 

quantitativo de atendimento, de procedimentos, de visitas, viagens ou outras informações de 

relevância. 

 

Parágrafo único - Os dados poderão ser acrescentados de informações complementares e 

justificativas. 

 

Art. 3º - As informações serão extraídas dos sistemas de registro da Secretaria de Saúde nos 

primeiros dias do mês da publicação, levando-se em conta as ocorrências do mês anterior. 

 

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor trinta (30) dias após sua publicação, revogando-se as 

disposições em contrário. 

 

Gabinete do Secretário Municipal de Saúde de Iúna, aos vinte e três dias do mês de 

setembro do ano de dois mil e vinte e um (23/09/21). 

 

 

 

 

_________________________________ 

DURVAL DIAS SANTIAGO JÚNIOR  

Secretário de Saúde 


