
ooPrestação de Contas 3º Quadrimestre de 2.021

Aos vinoocinco dias da mêsde Ieverera do ano da dois mi a vinto o dois, às quinzo horas, no
Plenário da Camara Murleial do Ribeirão Proto, realizada prosancialmento o de forma excepcional
devido a pandemia do Coranavirus, também transmitida através da TV Câmara «Canal63 — cigtal
aberta o polas redes sociais, realizou-se a audiência pública, convocada através do eg! do convito
publicada no Diário Ofaldo Muncínio em 21022022, para prestação do contas do 3º quadrimestre
de 2021, Ga Secretaria Municipal da Saúdo, Conforme registo na lista do presença om anoxo,
estiveram presentes da Secrotaria Municipal da Saúde, o Secretária da Saúdo, Sr. Josó Carlos
Moura, à Secretária Aejurta Sr Giovanna Teresinha Gandida, a Assassor do Comunicação em
Saúdo Sr. Hélio Lázaro da Almalda, a Diotora da Dopartamento Adinistatvo o Financeiro, Sr?
Helofsa Hoiena Almeida Batista, a Diretora Deplo.Atenção a Saúde das Pessoas St Vanessa
Colmanetti 8, Danelut, a Dietora do Dep. Reg. Aval. Cartola a Auditoria Sr? Mônica Zochin do
Oliveira Tonclia, a Diolora Depto Viglância om Saúdo Sr Luzia Márcia Homanhot Passos, o Dietor
“do Departamento do Planejamento em Saúde Sr. Dison Eraz da Siva Junior, o Voraagor Josá
Fobero Scangiuzzi, a Assessora do Veroador: Elizou Rocha Sf Adriana Sampaio o domais técnicos
da Socrataria da Saúdo o represontantosda sociadado civil. O Vereador Borinho Scarcruzi que
presidiu a sessão inciou agradecendo a presença de todos que acompanhavam tamto liicamonto
como também aravés da TV Câmara e das plataformas ciais, am soguida dou as boas-vindas ao
Secretário Sr Josó Carlos Maura que, lomou à palavra 0 cumprimentou a todas presentes. Iniciou à
apresontação com o auxiEo da sidoso informa quo,a Prestação de Contas é uma exigência da
legislação quedeve ser lota quadtimestalmento Informa quoa prostação do contas apresenta
dados financeiros, contábeis o também dados estatísticos da toda produção das serviços realizados
pola Socrotaia. Apresentaa composição da orçamento inicialda saúde no quadro comparativo do 3º
quadrimestre dos anos de, 2018, 2019, 2020 o 2021. Para o ano do 2021, conforma a Loi nt
14.523, o valor total é do AS 692.103.245,00. Sondo 71,19% composto polo Recurso Próprio do
Municio o 28,81% composto da Recursos Vinculados. Aprosanta o quadro comparativo de Receita
Acumulada do 3º quadrimestre detalha os valores estimadosearrecadados em 2018, 2015, 2020 à
2021. Apresenta o quadro do Fecolas catalado par cada programa. Em 2021 0 total do receitas
ostimadas para o 3º quadtimesta lol do RS 682.109.246,00 o o totalcietvamento arrecadada foi de
RS 726 312.879,00, Apresenta o quadio geral do desposas acumuladas do 3º quadtmastra do 2021,

por classiicação das despesas onda o valor toal do despesas Iquidadas no poriodo oi do R$
G89.632,549,0, Aprasenta no próximo sida o mesmo valordas despesas acumuladas, porém com
mator detalhamento dos desdobramentos de cada despesa e as suas fases. Apresonta o quadio da
execução financeira das despesas elassieadas por sublunção e fonte de recursos aplicados no 3º
quadrimestre de 2021 e detalha osvaloresdecada fonte nesso quadtmesto, Aprosomta informações
gerais em relação à Assistência Farmacâutca a domansta 0 comparativo do dispensação de
“adicamentono 3º quadtimestado 2018, 2019, 2020 0 2021 sondo 0 componente básico em 2021
no valor total de R$ 20.914,126,00. Informa insumos o diabatos no valor do R$ 1.851.997,0,
“macicamantes fornacidas polo Estado (DST[ Infecções Oportunistas) no valor totalde 53.731,00 e
Minstéro da Saúdo (Componente Estratégico, Antcancopcional, Insulinas) no valor do R$
14,631.355,00, Total goral do dsponsaçãos no 3º quadeimostro da 2021 no valor de R$
37.251.220,00. Em tolação às domandas judiciais o valor de madicamento no 3º quadrimestre de
20231 oide R$ 2.510.559,00 € o valor de bombaeinsumos de Insuina li do 1.061.304,00, sondaototal do judiciais no valordo 3.571.863,00. Aprosenta um comparativo do quadro detalhado de
recursos humanosde servidores eletivos Ga Secretaria Muriepalda Saúdo anta 2018, 2019, 2020o
2021 sendo no 3º quadrimesto de 2021 0 total do 2.857 servidoras. Na próximo sido apresenta
também O quadro da composição dos recursos humanos, contraiados polos conveniados o
prestadores sendo estes um total do 1.272 servidoras, ficando, pertanto, um total garal da 4.129
frabalhadoros. Apresanta o comparativo do quadio do detalhamento das despesas pagas releronto
aos recursos humanos de 2018, 2019, 2020 0 2021, Sendo 0 tola! da lola da pagamonta no 3º
auadrmaciro do 2021 no valor da AS 841.689.1 13,00 encargos no valor de AS 54.727.737.00, valo
transporte no taal R$ 327.909,00 e valo alimentação novalor do AS 2.335.577,00, tolaizando um
valor de R$ 319.090.336,00 do despesas pagas com AH, Damonstrao quadro comparativoda gastos
com plantõesno 3º quadtimastra de 2018, 201, 2020 0 2021 sendo 0 total pago no 3º quadrimesto
“Se 2021 no valor de RS 24,630.943.00, Apresenta o quadro de Previsão a Arreeadação das Recetas
da Impostos o Transforências Constfucionais asquais compõem a base de cálculo das recotas de
tocursos próprios para aplicação na Saúde, o ol! arocadado no 3º quadrimestra da 2021 foi do R$
2043.320,789.00. Aptosenta o quadro do comparação da apicação dos recursos próprios aplicados
em Saúse conlormo LG. 1412012, ondo O Municipio aplcou om Saúdo 2267% no 3º
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quadtimestro 2021. Inca à apresentação da produção com à aprasentação co quadro comparativo
do 2018, 2019, 2020e2021 da aterção básica. No 3º quadimosto da 2021 hauve um total de
52.474 atendimentos na clnica médica, 26900 na ginecologia, 43.757 médico PSF, 28.408
pediatras, 232.379 atendimentos do enfermeios, 375.45 atendimentos do auxiaros tácnios,
1.160.487 procedimontos de enfermagem, 15.758 atondimontos nos sorvços do assistência
Somiiar, 15.505 atendimentos odontológicas, 24.201 procedimentos odontológicos, 513.441
atendimentos assistência famacéutca e 1.198.000 cispensaçães do medicamentos. Apresenta o
quadra do austarias mermas realizadas no periodo, Aerecenta o quado comparativode 2018, 2019,
2920 o 2021 do Quanttaivo do Sistema Interação Hosplalar- SIHO por origem do paciente, senda
que o totalde internações no 3º quadrimestre de 2021 fide 7.885, cuja média monsal 6 do 1.972
intemaçães. Apresanta o comparativo de 2018, 2019, 2020 a 2921 do Quanttatvo SLH.D. por tipo
de imeimação, sondo quo em rolação ao 3º quadrmosto do 2021 foram 3.264 Crrgica,3015
clinicas médica, 934 obstotícias, 601 podtárica o 72 fora de possiblidade terapêutica (FTP)
“Agrosontaototalda cirurgias de acordo com o subgrupo tabela SUS, om rolação ao 3º quadrimestre
“do 2021, sendo o malardelessão às cinurgias da sistoma ostcomuscular com um tolal de 1.007
Cirurgias, 455 citurgias do aparalha digasivo, drgãos anexos e parede abeominal, 378 cirurgias do
aparelho circulatório 252 cirurgiasdo apareho genituiário1.172 damais subgrupos, totalizando no
3 quadiimestre de 2021, 9.264 cinuias. Apresenta comparativo do 2018, 2019, 2020 é 2021 cos
prosecimentos da ata complexidade ambulatorial, de acordo com o subgrupo tabela SUS, sando quo
Peuvo um total do 6.100 procedimentos realizados no 3º quadtmostro do 2021. Apresenta a
quantidadedo procegimentos em arcologia 3.373 o homodiáiso 30.649. Apresenta os procedimentos
da média complonidado ambulatorial referente ao 3º quadimosto do 2021, sendo quo foram
reaizados 431.050 procedimentos pelos prostadores o 1.088.728 procodimentos foram realizados
pola todo. Apresentao quadro comparatvo do 2018, 2019, 2020 a 2021 dos procedimentos de média
complexidade ambulatorial roferanto acs axamos roalizados pelos prestadores no 3 quadrimestto do
2021, sendo tal do S21 do endoscopa, 619 colorascopias; 1.887 olauocardogramas e 40
procegimentos de Eleroencelaiograma, Ietalzando 3.087 procedimentos. Apresenta o quadio
“comparativo de 2018, 2019, 2020 0 2021 das procacimentos do média complexidade ambulatorial -

consultas especializadas nas áreas do oropoda, oliamologia, cardiologia, psiqulatia. neurologia,
Urologia, proctologia, oncologia endocrinologia, dermateogia, toumatologia é demais especialidades.
perfazendo um total de consulas polos prostadoros do 50.517 e pela redo, 32,722 consultas
Especializadas, Apresenta o quadto comparatvo de 2018,2019, 2020 0 2021 dos procedimentos de
média complexidade ambulsterial na toda municipal - consultas especializadas — outvos profissionais
da saida, sendo assistanto social, enfermeio, Ionoaueidiago, nuriconista, psicólogo, fiiaterapeuta,
torapéuta ocupacional, sendo realizadas um toll do 12.808 consultas no 3º quadimeste de 2021
Aprésenta quadio comparatva da 2018, 2019, 2020 o 2021 de média comploxidado edontológca
ambulatorial, sendo clicogeral + pacientes especiais, andodantia, odontopediatia, periodonta,
prótese e cirurgia bucal, sendo 3.200 tratamentos roaizados polos prestadoreso 8.431 pola rodo no
3 quadrimestre da 2021. Apresanta o quadro comparativo 2018, 2018, 2020 a 2021 do SAMU
Ugência o Emergência sendo no 3º quadiimesto do 2021 um lial da 118.494 ligações para 192,

656 atongimentos foram feios pola USA o 15.828, atendimentos foram tetas poia USB. Em relação
ao número de regulaçães primárias, no 3º quadfmestede 2021 foram realizadas 6.719 roguiaçõesetelação no número do regulações socundárias, foram roalzadas 18.751 reguiações. Apresenta o
quadro das unidados da pronto atengimento & inerma quo em rolação aa 3º quadiimestrde 2021
foram realizados 165 204 atendimentos clínicos da adultos o 44.706 atendimentos na pediatria. Foz
uma observação a respeito da UPA Oesta que iniou suas atvidados em 04/11/2020 a qua por cs
razão os dados om relação aoperiodo do 2018 a 201 (3º quadtmostro), não estão mencionados na
apresentação o o ana de 2020 astá ralatvamarto baixo comparando com 2021. Apresenta a quadro
comparativo 2018, 2019, 2020 0 2021 dos indicadoros oporacianais da viglância epidemiológica o
sanitária. Apresenta detalhadamente os dados da produção da Divsão de Viglância Epidemiológica
com destaque ao número do dosos aplicadas da vacina COVID-19 sendo um tola! do 516.141 doses
de vacinas aplicadas em 2021. Apresenta o quadio detalhado de atordimantosda Viglância Sanitária
o da Viglância Ambiental destacando o otade vistas roalizadas para o controle do Aedes aegypti do
181.586 vistas no 3º Quadimesto da 2021. O Sr Secretário Josó Caros Moura termina a
apresentação da Prestação de Contas, informa quo todos asdados ostão disponiveis para consulta o
agradeco nos presentes sa colocando à disposição para demais ceclarocimentos qua so foram
necessários O Vereador Bertnho tomou a palavra, informa aos prosantos que o Sr. Secretários está
à disposição para esclarecor eventuais dúvidas. Não havendo maniestações, o Voroador Bertnho
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declara ancerrada a sossão, Nada mais havendo à so t

mim, Ria Aparecida Ferra Camargoda Cruz, Contador
Sr. osé Garios Moura.
iboião Prato, 25do fovrairo da 2022.

toi lavrada a presonto ata assinada par
justamente com o Secretário da Saúdo,

Testa BlAparecida ForaiaCamargoda Gar
Secretário Municipal da Saúdo Contadora
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