MUNICÍPIO DE IÚNA-ES

SECRETARIA DE SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL ASSINA CONVÊNIO COM
SANTA CASA DE IÚNA E AMPLIA REPASSES
FINANCEIROS PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E
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O Prefeito Municipal de Iúna Weliton Virgílio Pereira, a Secretária de saúde Vanessa Leocadio
Adami, o atual Gestor da Santa Casa Ary Leal, assinaram no dia 18 de fevereiro, a renovação do
convênio com a Santa Casa de Iúna.
A Prefeitura Municipal de Iúna, através da Secretaria de Saúde, destinará a Santa Casa em
2019 a quantia total R$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais), R$ 600.000,00
(seiscentos mil) a mais do que foi repassado no convênio de 2018.
Com vigência de um ano, o documento estabelece as metas e previsão de atendimento pelo SUS
(Sistema Único de Saúde) em serviços de Assistência Médica e Ambulatorial à população
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de lúna e tem por objeto o atendimento de urgência e emergência em atenção básica.
Com o repasse, será realizado o desenvolvimento das ações assistenciais de urgência e
emergência. "Estamos avançando cada vez mais no sentido de garantir as indispensáveis
ações de atendimentos na área da saúde e no Pronto Atendimento que está vinculado a
Santa Casa de Iúna, instituição filantrópica que atua na contraprestação dos serviços de
saúde. Estamos ampliando os repasses, pois tudo começa pela saúde dos munícipes", afirma
a Secretária de Saúde, Vanessa Leocadio Adami.
Assim como o contrato anterior, assinado há um ano, esse novo contrato mantém as metas de
atendimento à população como condição necessária para a Santa Casa receber valores de
repasses financeiros por parte da Secretaria Municipal de Saúde. Além disso, a Santa Casa
recebe recursos federais do Sistema Único de Saúde (SUS) via Ministério da Saúde.
Para a Secretária de Saúde Vanessa Leocadio, esse novo convênio com a Santa Casa
operacionaliza e garante o atendimento contínuo à população, sobretudo em urgência e
emergência e define a relação do município com nosso hospital de referência.
A Santa Casa de Iúna é o hospital de referência para o atendimento da população de Iúna e
microrregião pelo SUS.
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