
Ata n°001/2021 aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte 1 

e um, às dez horas da manhã, foi realizada a Audiência Pública na Câmara dos 2 

Vereadores, sito Rua Amélia Louzada, 277, bairro Centro, do município de Itaguaí RJ, 3 

com a finalidade de Apresentação das Contas referente ao 3° quadrimestre do ano 4 

de dois mil e vinte (setembro, outubro, novembro e dezembro), iniciou-se a 5 

Audiência Pública com a fala da Sra. Janaina Reis Monteiro agradecendo a presença 6 

de todos e informando que esta cumprindo o que determina a Lei número 141/2012 o 7 

gestor da saúde deverá apresentar quadrimestralmente em audiência pública a 8 

prestação de contas das ações de serviços de saúde pública que foram executadas no 9 

período e o montante dos recursos recebidos e a aplicação no mesmo período, inicia a 10 

apresentação no primeiro bloco Diagnóstico do município e seu perfil 11 

epidemiológico contendo seis slides, apresentando NASCIDOS VIVOS POR 12 

OCORRÊNCIA EM ITAGUAÍ X MUNICÍPIO DE RESIDÊNCIA – 2020, apresenta 13 

ÓBITOS POR OCORRÊNCIA X RESIDÊNCIA X CAUSA DO ÓBITO – 14 

CLASSIFICADO POR CAPÍTULO – 2020, apresenta ÓBITOS OCORRIDOS NO 15 

MUNICÍPIO (Estabelecimento), DISTRIBUIÇÃO DE DOs e 16 

INVESTIGAÇÃO/COMITÊ DE MORTALIDADE, não houve nenhuma pergunta, o 17 

segundo bloco as fontes de recursos recebidos e despesas pagas contendo dois 18 

slides, apresentando:Assistência Farmacêuticao município recebeu no quadrimestre 19 

R$261.604,04(Duzentos e sessenta e um mil, seiscentos e quatro reais e quatro 20 

centavos), Atenção Básica recebeu no quadrimestre R$2.884.183,37( Dois Milhões , 21 

oitocentos e oitenta e quatro mil cento e oitenta e três reais e trinta e sete centavos), 22 

Média e alta complexidade (MAC) recebeu no quadrimestre R$ 6.277.226,68(Seis 23 

milhões, duzentos e setenta e sete mil, duzentos e vinte seis reais e sessenta e oito 24 

centavos), Média e alta complexidade (MAC) SAMU recebeu no quadrimestre R$ 25 

280.560,00 (Duzentos e oitenta mil e quinhentos e sessenta reais), Vigilância em 26 

saúde recebeu no quadrimestre R$ 287.502,69 (Duzentos e oitenta e sete mil 27 

quinhentos e dois reais e sessenta e nove centavos), PSE-COVID-19 recebeu no 28 

quadrimestre R$ 0,00(zero reais), Coronavirus COVID-19 recebeu no quadrimestre 29 

R$ 2.298.939,39 (Dois milhões, duzentos e noventa e oito mil e novecentos e trinta e 30 

nove reais e trinta e nove centavos), Gestão do SUS recebeu no quadrimestre 31 

R$0,00(zero reais),Total Fundo a Fundo União recebeu no quadrimestre R$ 32 

12.290.016,17 (Doze milhões duzentos e noventa mil, dezesseis reais e dezessete 33 

centavos), Repasses Estaduais, CO-financiamento atenção básica recebeu no 34 

quadrimestre R$ 204.030,00 (Duzentos e quatro mil e trinta reais), Assistência 35 

farmacêutica básica estado recebeu no quadrimestre R$ 83.136,87( Oitenta e três 36 

mil cento e trinta e seis reais e oitenta e sete centavos), Cofinanciamento SAMU 37 



ESTADUAL recebeu no quadrimestre R$ 315.630,00 (trezentos e quinze mil , 38 

seiscentos e trinta reais) PAHI(Programa de apoio aos Hospitais do Interior) 39 

recebeu no quadrimestre R$612.000,00 (Seiscentos e doze mil reais ) Coronavirus 40 

(COVID-19) recebeu no quadrimestre R$ 2.776.296,55 (Dois milhões setecentos e 41 

setenta e seis mil duzentos e noventa e seis reais e cinqüenta e cinco centavos ), 42 

COFI-vigilância em saúde recebeu no quadrimestre R$0,00( zero reais),CO-43 

Financiamento da Saúde mental recebeu no quadrimestre R$610.618,50 44 

(Seiscentos e dez mil seiscentos e dezoito reais e cinquenta centavos ) Total 45 

Estadual recebeu no 3º. quadrimestre R$ 4.601.711,92(Quatro milhões , seiscentos e 46 

um mil, setecentos e onze reais e noventa e dois centavos), Total geral dos repasses 47 

Estaduais recebeu no 3º. quadrimestre R$ 16.891.728,09(Dezesseis milhões 48 

oitocentos e noventa e um mil setecentos e vinte e oito reais e nove 49 

centavos),Despesas pagas do 3º.Quadrimestre do Ano de 2020: Pessoal e 50 

Encargos Sociais pagos verbas SUS Federal R$ 4.956.202,97 (Quatro milhões 51 

novecentos e cinqüenta e seis mil duzentos e dois reais e noventa e sete centavos), 52 

SUS Estadual pagos verbas estadual R$ 280.578,02 (duzentos e oitenta mil 53 

quinhentos e setenta e oito reais e dois centavos) COVID-19 Estadual pagos verbas 54 

SUS R$ 867.821,55 (Oitocentos e sessenta e sete mil oitocentos e vinte e um reais e 55 

cinqüenta e cinco centavos) COVID-19 Federal pagos verbas SUS R$ 2.368.296,44 56 

(Dois milhões trezentos e sessenta e oito mil duzentos e noventa e seis reais e 57 

quarenta e quatro centavos) Transferências recebidas (Ordinário, Royalties, Pré-58 

Sal e Impostos e Transferências) pagos R$ 30.483.557,82 (trinta milhões, 59 

quatrocentos e oitenta e três mil, quinhentos e cinqüenta e sete reais e oitenta e dois 60 

centavos) total de vencimentos e vantagens pagos verbas R$ 38.956.456,80 (trinta 61 

e oito milhões, novecentos e cinqüenta e seis mil, quatrocentos e cinqüenta e seis 62 

reais e oitenta centavos) ,Pessoal e Encargos Sociais- CISBAF: SUS Federal pagos 63 

verbas SUS R$ 36.000,00 (Trinta e seis mil reais ) Material de Consumo: pagos  64 

verbas SUS Federal R$ 2.611.523,47(Dois milhões seiscentos e onze mil quinhentos 65 

e vinte e três reais e quarenta e sete centavos),SUS Estadual pago  verbas  no valor 66 

de R$ 338.154,68 (Trezentos e trinta e oito mil cento e cinqüenta e quatro reais e 67 

sessenta e oito centavos) COVID19 Estadual pago  verbas SUS no valor de R$ 68 

45.300,00 (Quarenta e cinco mil e trezentos reais ) COVID19 Federal pago  verbas 69 

SUS no valor de R$211.390,00(Duzentos e onze mil trezentos e noventa reais) 70 

Transferências recebidas (Ordinário, Royalties, Pré-Sal e Impostos e 71 

Transferências) de R$ 168.100,38 (Cento e sessenta e oito mil e cem reais e trinta e 72 

oito centavos) total geral pago R$ 3.374.468,53 (Três milhões trezentos e setenta e 73 

quatro mil quatrocentos e sessenta e oito reais e cinqüenta e três centavos) Material 74 



de Distribuição Gratuita verbas de recurso SUS Federal R$ 10.081,60 ( Dez mil e 75 

oitenta e um reais e sessenta centavos )Transferências recebidas (Ordinário, 76 

Royalties, Pré-Sal e Impostos e Transferências) de R$ 148.499,42 (cento e 77 

quarenta e oito mil quatrocentos e noventa e nove reais e quarenta e dois centavos ) 78 

Total pago R$ 158.581,02 (Cento e cinqüenta e oito mil quinhentos e oitenta e um 79 

reais e dois centavos) Serviço de Terceiro - Pessoa Física pagos  verbas SUS 80 

Federal R$ 145.964,18 (Cento e quarenta e cinco mil novecentos e sessenta e quatro 81 

reais e dezoito centavos) pago verbas, Impostos/transferências de R$ 186.875,17 82 

(cento e oitenta e seis mil oitocentos e setenta e cinco reais e dezessete centavos ) 83 

total pago R$ 332.839,35 (Trezentos e trinta e dois mil oitocentos e trinta e nove reais 84 

e trinta e cinco centavos)  Serviço de Terceiro - Pessoa Jurídica pagos  verbas SUS 85 

Federal R$ 3.868.054,63(Três milhões oitocentos e sessenta e oito mil e cinqüenta e 86 

quatro reais e sessenta e três centavos),SUS Estadual pago R$ 708,00 (Setecentos e 87 

oito reais ) COVID-19 Federal pago R$ 104,50 (cento e quatro reais e cinqüenta 88 

centavos),Transferências recebidas (Ordinário, Royalties, Pré-Sal e Impostos e 89 

Transferências) de R$ 3.455.251,37 (Três milhões quatrocentos e cinqüenta e cinco 90 

mil duzentos e cinqüenta e um reais e trinta e sete centavos ) total pago R$ 91 

7.324.118,50 ( Sete milhões trezentos e vinte e quatro mil cento e dezoito reais e 92 

cinqüenta centavos ), Despesa Exercício Anteriores verbas de recurso SUS Federal 93 

R$ 100.038,60 ( cem mil e trinta e oito reais e sessenta centavos), Transferências 94 

recebidas (Ordinário, Royalties, Pré-Sal e Impostos e Transferências) de R$  95 

68.617,90 (sessenta e oito mil seiscentos e dezessete reais e noventa centavos), total 96 

pago R$ 168.656,50 (cento e sessenta e oito mil seiscentos e cinqüenta e seis reais e 97 

cinqüenta centavos), Indenizações e restituições: SUS Federal pago R$ 98 

6.285.642,96 (Seis milhões duzentos e oitenta e cinco mil seiscentos e quarenta e dois 99 

reais e noventa e seis centavos), Transferências recebidas (Ordinário, Royalties, 100 

Pré-Sal e Impostos e Transferências) de R$  166.174,20 (Cento e sessenta e seis 101 

mil cento e setenta e quatro reais e vinte centavos ) total pago R$ 6.452.367,16 102 

(Seis milhões quatrocentos e cinqüenta e dois mil trezentos e sessenta e sete reais e 103 

dezesseis centavos ) Outros benefícios (auxílio funeral) R$ 0,00 (zero reais), 104 

PASEP Transferências recebidas (Ordinário, Royalties, Pré-Sal e Impostos e 105 

Transferências) de R$236.561,60 (duzentos e trinta e seis mil quinhentos e sessenta 106 

e um reais e sessenta centavos), total pago de R$236.561,60 (duzentos e trinta e seis 107 

mil quinhentos e sessenta e um reais e sessenta centavos) Auxílio Transporte: 108 

Transferências recebidas (Ordinário, Royalties, Pré-Sal e Impostos e 109 

Transferências) de R$ 496.012,27 (Quatrocentos e noventa e seis mil doze reais e 110 

vinte e sete centavos) total pago de R$496.012,27 (Quatrocentos e noventa e seis mil 111 



doze reais e vinte e sete centavos Auxílio alimentação: Transferências recebidas 112 

(Ordinário, Royalties, Pré-Sal e Impostos e Transferências) no valor de R$ 113 

518.644,56 (Quinhentos e dezoito mil seiscentos e quarenta e quatro reais e cinqüenta 114 

e seis centavos) total pago de R$518.644,56 (Quinhentos e dezoito mil seiscentos e 115 

quarenta e quatro reais e cinqüenta e seis centavos) Sentenças Judiciais : 116 

Transferências recebidas (Ordinário, Royalties, Pré-Sal e Impostos e 117 

Transferências) no valor de R$  196.835,88 (cento e noventa e seis mil, oitocentos e 118 

trinta e cinco reais e oitenta e oito centavos), total pago de R$ 196.835,88 (cento e 119 

noventa e seis mil, oitocentos e trinta e cinco reais e oitenta e oito centavos)Contrato 120 

de rateio recursos SUS Federal pagos R$ 9.000,00 (Nove mil reais), total pago R$ 121 

9.000,00 (Nove mil reais),  Despesa de capital: verbas de recurso SUS Federal R$ 122 

254.132,76 (duzentos e cinquenta e quatro mil cento e trinta e dois reais e setenta e 123 

seis centavos),Transferências recebidas (Ordinário, Royalties, Pré-Sal e Impostos 124 

e Transferências) no valor de R$  196.918,08 (cento e noventa e seis mil novecentos 125 

e dezoito reais e oito centavos) total gasto R$ 451.050,84(quatrocentos e cinquenta e 126 

um mil e cinquenta reais e oitenta e quatro centavos),Total geral das despesas pagas 127 

no quadrimestre Recurso SUS Federal R$ 18.276.641,17 (Dezoito milhões duzentos e 128 

setenta e seis mil seiscentos e quarenta e um reais e dezessete centavos), SUS 129 

Estadual R$ 619.440,70 (Seiscentos e dezenove mil quatrocentos e quarenta reais e 130 

setenta centavos ),COVID-19 Estadual R$ 913.121,55 (Novecentos e treze mil cento 131 

e vinte um reais e cinquenta e cinco centavos),COVID-19 Federal R$ 2.579.790,94 132 

(Dois milhões quinhentos e setenta e nove mil setecentos e noventa reais e noventa e 133 

quatro centavos)Transferências recebidas (Ordinário, Royalties, Pré-Sal e 134 

Impostos e Transferências) no valor de R$ 36.322.598,65 (Trinta e seis milhões 135 

trezentos e vinte e dois mil quinhentos e noventa e oito reais e sessenta e cinco 136 

centavos) Total gasto: 58.711.593,01 (cinquenta e oito milhões setecentos e onze mil 137 

quinhentos e noventa e três reais e um centavo) o terceiro bloco Assistência 138 

farmacêutica contendo três slides, que apresenta os medicamentos e correlatos 139 

distribuídos para as Unidades de Saúde e receitas atendidas, não houve nenhuma 140 

pergunta, o quarto bloco Serviços Internos e contratualizados da SMS,contendo 141 

oito slides, não houve perguntas, quinto bloco Atenção primária contendo dezoito 142 

slides, onde são apresentados todos os procedimentos realizados nas Estratégias de 143 

Saúde da Família e nas Unidades básicas de Saúde, quantidades de Famílias 144 

cadastradas e pessoas, não houve mais perguntas, o sexto bloco Atenção 145 

Especializada, Saúde Mental e Saúde Bucal contendo doze slides, apresentando 146 

todos os procedimentos realizados nas especialidades, na Saúde Mental e Saúde 147 

Bucal, não houve nenhuma pergunta, o sétimo bloco Direção de Vigilância em 148 



Saúde, contendo vinte slides, apresentando todas as açõesrealizadas pela equipe de 149 

profissionais de prevenção de promoção a saúde, inclusive notificações de COVID-19, 150 

não houve nenhuma pergunta,o oitavo bloco Rede de Urgência e Emergência 151 

contendo nove slides, onde foi apresentado todos os procedimentos realizados na 152 

rede de urgência e emergência, não houve nenhuma pergunta, Sra Janaína Reis 153 

Monteiro agradeceu a todos, foi encerrada a Audiência Pública as 11:30h. 154 
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