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Setor de licitação

Prefeitura de Guaçuí antecipa pagamento dos
salários para evitar aglomerações
Pagamento que seria feito dia 31 será depositado em três datas diferentes, sendo
antecipado e concluído no dia 30
A Prefeitura de Guaçuí anunciou um calendário de
pagamento da folha do município que será
depositada em datas diferentes, antecipando para
todos os setores da administração, principalmente,
com uma prioridade para aqueles que continuam
trabalhando neste momento de isolamento e
combate ao novo Coronavírus. A iniciativa tem
como principal objetivo evitar a aglomeração de
servidores nas agências bancárias que recebem os
salários do funcionalismo público municipal.
De acordo com informações da Prefeitura, nessa
divisão de dias para o depósito dos pagamentos, os
setores foram separados conforme a receita, levando em conta que saúde, assistência social e educação
possuem fundos próprios, diferente dos outros setores da administração. Então nesta quinta-feira (26), será
depositado o pagamento dos profissionais do setor de saúde. Já o pagamento dos setores da educação e da
assistência social será feito na segunda-feira (30). E todos os outros setores da administração municipal
acontecerá nesta sexta-feira (27).
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A prefeita Vera Costa explica que o pagamento do setor da saúde será o primeiro a ser feito, porque foi
também levado em conta que os profissionais estão na linha de frente no combate ao Coronavírus. “Eles estão
na linha de frente e são os que mais têm se sacrificado e arriscado nessa situação de emergência da saúde
pública, em defesa de toda a população”, afirma.
O mesmo acontece com outros setores que estão dentro da administração municipal que irão receber o
pagamento na sexta-feira e também seguem em atividade para que a máquina administrativa não pare. Se
encaixam nisso, principalmente, serviços como limpeza pública, serviços emergenciais de infraestrutura,
conserva e recuperação de estradas, pela Agricultura. Contudo, juntos destes, dentro da estrutura
administrativa, estão outros setores, logo, o pagamento precisa ser feito no mesmo dia, o que acontecerá na
sexta. Além disso, alguns desses outros setores permanecem em atividade neste momento de isolamento.
Sendo assim, ainda sempre seguindo, em primeiro lugar, a necessidade de evitar aglomerações nas agências
bancárias, os setores da educação e da assistência social ficaram para segunda-feira (30), ainda em data
antecipada, já que o pagamento do município é sempre feito no último dia útil do mês. Desta forma, a data
normal para a liberação do pagamento seria a próxima terça-feira, dia 31.
Informações para a imprensa
Superintendência de Imprensa Oficial
(28) 3553-1387
Marcos Freire
comunicacao@guacui.es.gov.br
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Município e Santa Casa de Guaçuí alinham ações
de atendimento para Covid-19
A finalidade foi alinhar o fluxo de atendimento do setor de saúde, do município e
do hospital, para todo paciente contaminado pelo Coronavírus
A prefeita de Guaçuí, Vera Costa, junto com o
secretário municipal de Saúde interino, Werton dos
Santos Cardoso, recebeu em seu gabinete, na manhã
desta quarta-feira (25), o superintendente regional
de Saúde do Estado, José Maria Justo, e
representantes administrativos e clínicos da Santa
Casa de Misericórdia. A finalidade foi alinhar o
fluxo de atendimento do setor de saúde, do
município e do hospital, para todo paciente
contaminado pelo Coronavírus (Covid-19).
O secretário Werton Cardoso destaca que também
foi conversado sobre ações de prevenção à transmissão do vírus. “O assunto principal foi fluxo de atendimento,
mas também houve uma conversa sobre as ações de prevenção tomadas até agora”, conta. “E com o
superintendente regional, conversamos sobre o apoio do Estado para a aquisição de equipamentos e insumos,
como máscaras, luvas e outros”, complementa.
A prefeita Vera Costa também avalia como positiva a reunião realizada, porque foram acertados detalhes que
são essenciais para o atendimento de qualquer pessoa que seja contaminada pelo Coronavírus. “Muito
importante alinhar essas ações de atendimento, como também é importante a prevenção e, por isso, todos na
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reunião concordam que é preciso manter o isolamento social, como principal ação para conter o avanço da
epidemia, e os problemas econômicos devem ser atacados pelo ministro da economia, através de algum plano
ou iniciativa”, afirma. “A nossa prioridade é a proteção da população”, completa.

O fluxo vai desde o atendimento nas unidades de saúde do município ou no Pronto Socorro até a internação no
serviço de referência, passando também pela própria Santa Casa. A unidade de referência de Guaçuí é a Santa
Casa de Cachoeiro, para pacientes graves de Covid-19. Já o Pronto Socorro do município é gerenciado pela
Santa Casa, com os recursos repassados pela Prefeitura.
Sendo assim, a Santa Casa informa que, no Pronto Socorro, estão disponíveis dois leitos para receber pacientes
graves de Covid-19 e sintoma respiratório agudo grave. Enquanto a UTI tem a capacidade de oito leitos, caso
seja necessário, já que os pacientes graves, em primeiro lugar, devem ir para Cachoeiro. E o hospital também
possui 10 leitos para isolamento de pacientes com sintomas respiratórios.
Além da prefeita Vera Costa, do secretário Werton dos Santos Cardoso e do superintendente regional José
Maria Justo, estavam presentes o provedor da Santa Casa, Marcos Luis Jahuar, o diretor técnico da Santa Casa
e coordenador do Pronto Socorro, Alberico Benicá, o coordenador da UTI, Waldir Aguiar Filho, o diretor
clínico da Santa Casa, Gilberto Barroso, e o supervisor hospitalar, Deniz Vaz da Silva Ferreira.
Informações para a imprensa
Superintendência de Imprensa Oficial
(28) 3553-1387
Marcos Freire
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