
Ata n°003/2021 aos trinta dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um, 1 

devido à pandemia do COVID19 às dez horas da manhã, foi transmitida de forma on-2 

line a Audiência Pública da Câmara dos Vereadores, sito Rua Amelia Louzada 277-3 

bairro Centro, Município Itaguaí – RJ na página da Câmara Municipal dos Vereadores 4 

do Município de Itaguaí-RJ no site do facebook, com a finalidade de Apresentação 5 

das Contas referente ao 2° quadrimestre do ano de dois mil e vinte e um (Maio, 6 

Junho, Julho e Agosto), iniciou-se a Audiência Pública com a fala da Sra. Janaina 7 

Reis Monteiro agradecendo pela audiência de todos, informando que cumprindo o que 8 

determina a Lei 141/2012 o gestor da saúde deverá apresentar quadrimestralmente 9 

em audiência pública a prestação de contas das ações de serviços de saúde pública 10 

que foram executadas no período e o montante dos recursos recebidos e a aplicação 11 

no mesmo período, inicia a apresentação no primeiro bloco Diagnóstico do 12 

município e seu perfil epidemiológico contendo sete slides, apresentando REDE 13 

ASSISTÊNCIA MUNICIPAL, QUANTOS SOMOS, POPULAÇÃO RESIDENTE-2021, 14 

no segundo bloco MONTANTE E FONTE DOS RECURSOS APLICADOS NO 15 

PERIODO,as fontes de recursos recebidos e despesas pagas contendo dois 16 

slides, apresentando:Assistência Farmacêutica, o município recebeu no 17 

quadrimestre R$261.604,04(Duzentos e sessenta e um mil, seiscentos e quatro reais e 18 

quatro centavos), Atenção Básica recebeu no quadrimestre R$2.023.276,77(Dois 19 

Milhões e vinte três mil, duzentos e setenta seis reais e setenta e sete centavos.), 20 

Média e alta complexidade (MAC) recebeu no quadrimestre R$ 4.520.649,32(Quatro 21 

milhões, quinhentos e vinte mil, seiscentos e quarenta e nove reais e trinta e dois 22 

centavos), Média e alta complexidade (MAC) SAMU recebeu no quadrimestre R$ 23 

280.560,00(Duzentos e oitenta mil e quinhentos e sessenta reais), Vigilância em 24 

saúde recebeu no quadrimestre R$ 342.013,40(trezentos e quarenta e dois mil e treze 25 

reais e quarenta centavos), PSE-COVID-19 recebeu no quadrimestre R$ 0,00(zero 26 

reais),Incremento MAC R$ 1.500.000,00 (Um milhão e quinhentos mil reais) Corona 27 

vírus COVID-19 recebeu no quadrimestre R$ 1.149.301,58 (Hum milhão, cento e 28 

quarenta e nove mil e trezentos e um reais e cinquenta e oito centavos),Atenção de 29 

Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar (COVID19) recebeu no 30 

quadrimestre R$ 1.680.000,00 (Um milhão seiscentos e oitenta mil reais), Gestão do 31 

SUSR$16.000,00(Dezesseis mil reais)Total Fundo a Fundo União recebeu no 32 

quadrimestre R$ 11.773.405,11 (Onze milhões Setecentos e setenta e três mil, 33 

quatrocentos e cinco reais e onze centavos), Repasses Estaduais, CO-34 

FinanciamentoAtenção Básica recebeu no quadrimestre R$ 249.030,00 (Duzentos e 35 

quarenta e nove mil e trinta reais), Assistência Farmacêutica Básica Estado 36 

recebeu no quadrimestre R$ 83.030,00 (Oitenta e três mil e trinta reais), 37 



Cofinanciamento SAMU ESTADUAL recebeu no quadrimestre R$ R$ 210.420,00 38 

(Duzentos e dez mil e quatrocentos e vinte reais) PAHI(Programa de apoio aos 39 

Hospitais do Interior) recebeu no quadrimestre R$0,00 (Zero reais )Corona vírus 40 

(COVID-19) recebeu no quadrimestre R$ R$0,00 (Zero reais ), COFI-vigilância em 41 

saúde recebeu no quadrimestre RR$0,00 (Zero reais ) Rede Cegonharecebeu no 42 

quadrimestreR$1.800,00,00 (Um milhão e oitocentos mil reais Total Estadual recebeu 43 

no quadrimestre R$ 2.342.480,00 (Dois milhões trezentos e quarenta e dois mil e 44 

quatrocentos e oitenta reais), Total geral dos repasses União e Estadual recebeu no 45 

quadrimestre R$ 14.115.885,11 (Quatorze milhões cento e quinze mil oitocentos e 46 

oitenta e cinco reais e onze centavos),Despesas pagas do 1º.Quadrimestre do Ano 47 

de 2021: Pessoal e Encargos Sociais pagos verbas SUSFederalR$4.529.833,65 48 

(Quatromilhõesquinhentos e vinte nove mil e oitocentos e trinta e três reais e sessenta 49 

e cinco centavos), SUS Estadual pagos verbas estadual R$ 293.149,35 (Duzentos e 50 

noventa e três mil, cento e quarenta e nove reais e trinta e cinco centavos) COVID-19 51 

Estadualpagos verbas SUS R$ 448.020,15 (Quatrocentos e quarenta e oito mile vinte 52 

reais e quinze centavos) COVID-19 Federal pago verbas SUS R$ 854.085,75 53 

(Oitocentos e cinquenta e quatro mil e oitenta e cinco reais e setenta e cinco 54 

centavos)Transferências Recebidas (Ordinário, Royalties, Pré-Sal e Impostos 55 

eTransferências)pagos R$ 41.727.166,83 (Quarenta e um milhões e setecentos e 56 

vinte sete milcento e sessenta e seis reais e oitenta e três centavos)Total de 57 

vencimentos e vantagens pagos verbas R$ 47.852.255,73 (Quarenta e sete milhões 58 

oitocentos e cinquenta e dois mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e setenta e três 59 

centavos),Pessoal e Encargos Sociais- CISBAF: SUS Federal pagos verbas SUS 60 

R$ 34.240,00 (Trinta e quatro mil duzentos e quarentareais)Total de Encargos 61 

Sociais- CISBAFR$ 34.240,00 (Trinta e quatro mil duzentos e quarenta  reais 62 

)Material de Consumo:pagos  verbas SUS Federal R$ 3.950.036,13 (Três milhões e 63 

novecentos e cinquenta mil, trinta e seis reais e  treze centavos),SUS Estadual pago  64 

verbas no valor de R$ 1.538.790,55 (Um milhão quinhentos e trinta e oito mil, 65 

setecentos e noventa reais e cinquenta e cinco centavos) COVID19 Estadualpago  66 

verbas SUSno valor de R$ 392.378,80 (Trezentos e noventa e dois mil e trezentos e 67 

setenta e oito reais e oitenta centavos) COVID19 Federal pago  verbas SUSno valor 68 

de R$ 767.894,90(Setecentos e sessenta e sete mil,oitocentos e noventa e quatro 69 

reais e noventa centavos)Transferências recebidas (Ordinário, Royalties, Pré-Sal e 70 

Impostos eTransferências) de R$ 1.299.174,14 (Um milhão duzentos e noventa e 71 

nove mil, cento e setenta e quatro reais e quatorze centavos) Total Geral pago R$ 72 

7.948.274,52 (Sete milhões novecentos e quarenta e oito mil, duzentos e setenta e 73 

quatro reais e cinquenta e dois centavos) Material de Distribuição Gratuita verbas de 74 



recurso SUS FederalR$ 135.264,08 (Cento e trinta e cinco mil, duzentos e sessenta e 75 

quatro reais e oito centavos)Transferências recebidas (Ordinário, Royalties, Pré-76 

Sal e (Impostos e Transferências) de R$ 361.837,72 (Trezentos e sessenta e um 77 

mil, oitocentos e trinta e sete reais e setenta e dois centavos) Total Geral Pago R$ 78 

497.101,80 (Quatrocentos e noventa e sete mil, cento e um reais e oitenta centavos) 79 

Serviço de Terceiro - Pessoa Física pagoverbas SUS Federal R$ 80 

56.338,44(Cinquenta e seis mil, trezentos e trinta e oito reais e quarenta e quatro 81 

centavos)Transferências recebidas (Ordinário, Royalties, Pré-Sal e Impostos e 82 

Transferências) de R$ 279.082,09 (Duzentos e setenta e nove mil, oitenta e dois 83 

reais e nove centavos) Total pago R$ 335.420,53 (Trezentos e trinta e cinco 84 

mil,quatrocentos e vinte reais e cinquenta e três centavos) Serviço de Terceiro - 85 

Pessoa Jurídicos pagosverbas SUS Federal R$1.809.065,28(Um milhão, oitocentos 86 

e nove mil e sessenta e cinco reais e vinte e oito centavos) SUS Estadual pago 87 

R$98.390,60 (Noventa e oito mil, trezentos e noventa reais e sessenta centavos) 88 

COVID-19 Estadualpago R$ 200.330,82 (Duzentos mil, trezentos e trinta reais e 89 

oitenta e dois centavos)Transferências Recebidas (Ordinário, Royalties, Pré-Sal e 90 

Impostos e Transferências) de R$ 8.562.063,11 (Oito milhões,quinhentos e sessenta 91 

e dois mil e sessenta e três reais e onze centavos) total pago R$ 10.669.849.81(Dez 92 

milhões, seiscentos e sessenta e nove mil e oitocentos e quarenta e nove reais e 93 

oitenta e um centavos)Despesa Exercício Anteriores verbas de recurso SUS 94 

Federal R$ 30.932,94 (Trinta mil, novecentos e trinta e dois reais e noventa e quatro 95 

centavos)Despesa Exercício Anteriores verbas de recurso SUS Estadual R$ 96 

1.571,000 (Mil quinhentos e setenta e um reais)COVID 19R$ 29.190,00 (Vinte e nove 97 

mil, cento e noventa reais)Transferências recebidas (Ordinário, Royalties, Pré-Sal 98 

e Impostos e Transferências) de R$508.437,17 (Quinhentos e oito mil, quatrocentos 99 

e trinta e sete reais e dezessete centavos)total pago R$ 570.131,11 (Quinhentos e 100 

setenta mil, cento e trinta e um reais e onze centavos) Despesa de Capital SUS 101 

Federal R$ 318.082,37 (Trezentos e dezoito mil, oitenta e dois reais e trinta e sete 102 

centavos)SUS ESTADUAL R$ 4.770,00 (Quatro mil setecentos e setenta reais) 103 

Transferências recebidas (Ordinário, Royalties, Pré-Sal e Impostos e 104 

Transferências) de R$35.764,23(Trinta e cinco mil, setecentos e sessenta e quatro 105 

reais e vinte e três centavos)Total Pago R$ 358.616,60 (Trezentos e cinquenta e oito 106 

mil, seiscentos e dezesseis reais e sessenta centavos) Outros benefícios (auxílio 107 

funeral) R$ 1.000,00 (hum mil reais)PASEP Transferências recebidas (Ordinário, 108 

Royalties, Pré-Sal e Impostos e Transferências) R$ 118.718,88 (Cento e dezoito 109 

mil, setecentos e dezoito reais e oitenta e oito centavos),total pago de R$ 118.718,88 110 

(Cento e dezoito mil, setecentos e dezoito reais e oitenta e oito centavos)Auxílio 111 



Transporte:Transferências recebidas (Ordinário, Royalties, Pré-Sal e Impostos e 112 

Transferências) de R$ 413.092,28 (Quatrocentos e treze mil, noventa e dois reais e 113 

vinte e oito centavos)total pago de R$413.092,28 (Quatrocentos e treze mil, noventa e 114 

dois reais e vinte e oito centavos)Auxílio alimentação:Transferências recebidas 115 

(Ordinário, Royalties, Pré-Sal e Impostos e Transferências) no valor de R$ 116 

464.054,75 (Quatrocentos e sessenta e quatro mil, cinquenta e quatro reais e setenta 117 

e cinco centavos) total pago 464.054,75 (Quatrocentos e sessenta e quatro mil, 118 

cinquenta e quatro reais e setenta e cinco centavos) Bloqueios Judiciais: 119 

Transferências recebidas (Ordinário, Royalties, Pré-Sal e Impostos e 120 

Transferências) no valor de R$11.195,51 (Onze mil, cento e noventa e cinco reais e 121 

cinquenta e um centavos)Total Pago de R$ R$ 11.195,51 (Onze mil, cento e noventa 122 

e cinco reais e cinquenta e um centavos)Contrato de rateio (CISBAF) SUS 123 

FEDERALR$ 8.560,00 (Oito mil quinhentos e sessenta reais) Total Pago R$ 8.560,00 124 

(Oito mil quinhentos e sessenta reais) Total Geral das despesas pagas no 125 

quadrimestre Recurso SUS Federal R$ 10.872.352,89 (Dez milhões, oitocentos e 126 

setenta e dois mil, trezentos e cinquenta e dois reais e oitenta e nove centavos), SUS 127 

Estadual R$ 1.936.671,50 (Um milhão novecentos e trinta e seis mil, seiscentos e 128 

setenta e um reais e cinquenta centavos), COVID-19 Estadual R$ 1.040.729,77(Um 129 

milhão, quarenta mil e setecentos e vinte nove reais e setenta e sete 130 

centavos),COVID-19 Federal R$ 1.651.170,65(Um milhão, seiscentos e cinquenta e 131 

um mil, cento e setenta reais e sessenta e cinco centavos) COVIDTransferências 132 

recebidas (Ordinário, Royalties, Pré-Sal e Impostos e Transferências) no valor de 133 

R$ 53.781.586,71 (Cinquenta e três milhões, setecentos e oitenta e um mil, quinhentos 134 

e oitenta e seis reais e setenta e um centavos)Total gasto: 69.282.511,52 (Sessenta e 135 

nove milhões, duzentos e oitenta e dois mil e quinhentos e onze reais e cinquenta e 136 

dois centavos), não houve perguntas OTerceiro bloco Atenção Primária contendo de 137 

dezoito slides, onde são apresentados todos os procedimentos realizados nas 138 

Estratégias de Saúde da Família e nas Unidades básicas de Saúde, quantidades de 139 

Famílias cadastradas e pessoas, não houve mais perguntas,O Quarto bloco Direção 140 

de Vigilância em Saúde, contendo vinte e sete slides, apresentando Nascidos vivos 141 

porOcorrência em Itaguaí x Município de Residência – 2021Óbitos por 142 

Ocorrência x Residência x Causa do óbito – Classificado por capítulo – 143 

2021todas as açõesrealizadas pela equipe de profissionais de prevenção de promoção 144 

a saúde, não houve perguntas, O Quinto Bloco Assistência Farmacêutica contendo 145 

três slides onde são apresentados a Assistência Farmacêutica entrada de 146 

Medicamento e Correlatos por unidade - 2021 e Assistência Farmacêutica total de 147 

receitas atendidas em 2021, O sexto bloco Serviços Internos e Contratualidades da 148 



SMS contendo seis slides apresentando quantitativo do TSE, CADSUS e Ouvidoria, 149 

Demonstrativos de procedimentos realizados pelas empresas contratualizadas- 150 

Instituto HermesPardini, Demonstrativo de Exames laboratoriais realizados pela 151 

empresa contratualizada – CICOM- 2021, sendo o contrato não renovado para 2022. 152 

Demonstrativo de procedimentos realizados pela empresa contratualizada- 153 

CLINOP/IBAP- Oftalmologia. Demonstrativo de exames laboratoriais realizados pela 154 

empresa contratualizada-IBANC-2021 e agendamento fora do município-2021, não 155 

houve perguntas O sétimo bloco Atenção Especializada, Saúde Mental e Saúde 156 

Bucal contendo Quatorze slides, apresentando todos os procedimentos realizados nas 157 

especialidades, na Saúde Mental e Saúde Bucal. Neste quadrimestre foi inaugurado 158 

Centro de Acompanhamento e Reabilitação PÓS COVID 19, Oitavo bloco Rede 159 

de Urgência e Emergência contendo nove slides, onde foram apresentados todos os 160 

procedimentos realizados na rede de urgência e emergência, não houve nenhuma 161 

pergunta Sra. Janaína Reis Monteiro agradeceu a todos, foi encerrada a Audiência 162 

Pública as 11h30minh. 163 
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