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ATA DA 122ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMUS – CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO 1 

SEBASTIÃO. 2 

Data: 23 de setembro de 2014, às 16h20 horas, em segunda chamada. 3 

Local: Sala de Reuniões da Secretaria da Saúde.       4 

Ordem do dia: 5 

1- Curso de Capacitação Inicial para novos Conselheiros; 6 

2- Apresentação do Plano Municipal de Contingência da Dengue; 7 

3- Apresentação da Pactuação de Diretrizes, Objetivos, Metas e Indicadores de 2014; 8 

4- Apresentação da Prestação de Contas do 2º Quadrimestre/2014; 9 

5-  Parecer da Comissão de Finanças – COFIN com relação à Prestação de Contas 2º Quadrimestre/2014. 10 

Dr. Antonio deu início à reunião solicitando a inversão dos itens de pauta sugeridos pela Secretaria Executiva do 11 

COMUS e enviados previamente por e-mail, sendo adiantados os itens de pauta anteriores ao item Prestação de 12 

Contas do 2º quadrimestre/2014.  Em seguida, passou-se a ordem do dia:  13 

1- Curso de Capacitação Inicial para novos Conselheiros: Dra. Marcia informou que o Departamento Regional 14 

de Saúde está oferecendo um curso para novos conselheiros, objetivando a aquisição de conhecimento amplo 15 

sobre legislação e papel dentro do Controle Social. Informou que o curso terá 88 horas com aulas de 8 horas a cada 16 

15 dias, com duração de 4 meses e que os interessados deverão procurar a Sra. Ana Maria, responsável 17 

Administrativa do COMUS, para consignarem seu interesse de participação.  18 

2- Apresentação do Plano Municipal de Contingência da Dengue: Dr. Antonio que o Plano de Contingência da 19 

Dengue atende a uma solicitação do diretor do Departamento de Vigilância em Saúde diante da necessidade da 20 

validação do COMUS constar em ata registrada no SISPACTO até o dia 29/09/14. Em seguida, propôs a aprovação 21 

Ad. Referendum com pauta definida para a próxima reunião ordinária do COMUS do mês de outubro considerando 22 

que o referido Plano já foi discutido com os três Municípios vizinhos e Regional de Taubaté. Sugestão acatada 23 

com votação favorável pela aprovação do Plano Municipal de Contingência de Dengue. 24 

3- Apresentação da Pactuação de Diretrizes, Objetivos, Metas e Indicadores de 2014: Sra. Maria Aparecida, 25 

Chefe da Divisão de Programas, informou que existem 67 indicadores lançados pelo Ministério da Saúde que são 26 

pactuados pelo Município, envolvendo ações executadas na Atenção Básica (Média Complexidade), Hospital, 27 

SAMU e outras unidades de Saúde. Explicou que esses indicadores atuam como monitoramento em saúde para 28 

todo o país e que alguns indicadores são municipais, estaduais e universais. Em seguida discorreu sobre alterações 29 

ocorridas nos seguintes indicadores: nº 1 – Cobertura Populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica; 30 

n°. 4 – Cobertura populacional estimada pelas equipes básicas de Saúde bucal; nº. 7 – Razão de procedimentos 31 

ambulatoriais de média complexidade e população residente, nº. 13 – Proporção de acesso hospitalar dos óbitos 32 

por acidente; nº. 22 – Número de testes de sífilis por gestante; nº. 28 – Número de casos novos de sífilis congênita 33 

em menores de um ano de idade; nº. 35 – Proporção de vacinas do calendário básico de vacinação da criança com 34 

coberturas vacinais alcançadas; nº. 40 – Proporção de municípios com casos de doenças ou agravos relacionados 35 

ao trabalho notificados; nº. 41 – Percentual de municípios que executam as ações de Vigilância Sanitária 36 

consideradas necessárias a todos os municípios; nº. 44 – Número de testes sorológicos ANTI-HCV realizados e nº. 37 

54 – Percentual de municípios com o sistema Horus implantado. Concluindo informou que as alterações ocorreram 38 

em 11 dos 67 indicadores apresentados em plenária anterior do COMUS. Em seguida, disponibilizou o momento 39 

para esclarecimentos. Dra. Sonia Monteiro sugeriu para a próxima apresentação que seja enviada aos 40 

conselheiros a planilha completa para facilitar o entendimento dos cálculos. Sra. Cidinha questionada pela Dra. 41 

Tania sobre o número de procedimentos no indicador n°. 7 referente à Razão de Procedimentos Ambulatoriais de 42 

Média Complexidade e População Residente discorreu sobre a fórmula de cálculo, em seguida informou que existe 43 

um “rol” de 15 procedimentos diferentes que são disponibilizados pela Unidade de Avaliação e Controle – UAC, 44 

somando 1827 procedimentos divididos por 76344 (número da população no mesmo local e período), resultando 45 

num percentual de 2,39%, acima do percentual pactuado. Concluiu que alguns dos 11 indicadores apresentados 46 

atingiram o percentual acima do pactuado. Por último, solicitou consignou a retificação feita em plenária anterior 47 

referente ao indicador da sífilis quando foi apresentado como 1,2 e informou que a votação em pauta estará 48 

referendando os indicadores apresentados em plenária anterior do COMUS. Não havendo mais dúvidas, Dr. 49 

Antonio colocou em votação a referida Pactuação, sendo aprovada por unanimidade pela Plenária.  50 
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4- Apresentação da Prestação de Contas do 2º Quadrimestre/2014: 4.1- Apresentação do Montante e 51 

Recursos Aplicados no Período: Sra. Fabiani, representante do Fundo Municipal de Saúde – FMS, deu início à 52 

apresentação informando que a Prestação de Contas referente ao 2º Quadrimestre/2014 enviada por e-mail no dia 53 

19/09/14 contém alguns dados que ainda não estavam consolidados, porém a apresentação em pauta está 54 

completa. Explicou que a Prestação de Contas atende às exigências determinadas pela Lei 141/2012. Em seguida 55 

explanou os dados do Relatório Resumido da Execução Orçamentária, parte integrante desta ata. Apresentou 56 

também a evolução da receita de impostos, valor mínimo para aplicação em saúde, despesa liquidada por fonte de 57 

recurso, por natureza da despesa, por programas de saúde, detalhamento de “outras despesas correntes”, 58 

comparativo entre o valor mínimo para aplicação em saúde e o efetivamente aplicado, dados de identificação do 59 

município, administrativos, geográficos e estatísticos.  60 

4.2 – Propostas de Projetos Apresentados e Contemplados: Sra. Jacqueline Marinho, representante do Fundo 61 

Municipal de Saúde, discorreu sobre as propostas de projetos apresentados e contemplados durante o 2º 62 

Quadrimestre/14. Com relação às construções, informou que deram início a construção do UPA – Unidade de 63 

Pronto Atendimento e esta está em fase de readequação do projeto. Quanto às unidades de saúde de Boiçucanga, 64 

Canto do Mar e Pontal informou que estão em processo de licitação para construção de novas unidades. Quanto às 65 

unidades em reforma no momento, destacou as unidades do PSF de Juquehy e UBS da Enseada, sendo esta 66 

custeada com recursos da União e PSF e Juquehy com recursos advindos do Programa do Estado - Qualis UBS. 67 

Informou que neste quadrimestre foi apresentada junto ao Ministério da Saúde a Proposta de construção da Central 68 

de Rede de Frio Imunobiológico, bem como a aquisição de equipamentos e mobiliário, além da aquisição de uma 69 

unidade móvel. Salientou que este projeto está sob análise do Fundo Nacional de Saúde. Em seguida informou que 70 

estão previstos para construção duas unidades de CAPS, porém esta proposta ainda se encontra na fase de 71 

planejamento. Informou que as unidades de Maresias e Barra do Una passaram por reforma no período e em 72 

seguida efetuou a apresentação de imagens fotográficas das melhorias realizadas. Concluindo, informou que 73 

receberam em julho o valor de R$ 75.000,00 referente à 1ª parcela do Programa de Castração de Animais no 74 

município. Disse que já se reuniram com os diversos técnicos da Secretaria da Saúde – SESAU e executaram 75 

algumas triagens e cadastramento de animais. Por último, informou que os interessados poderão procurar o CCZ 76 

para maiores informações. 77 

4.3- Auditorias Realizadas ou em Execução: Sr. Wilmar, representante do Componente Municipal de Auditoria, 78 

discorreu detalhadamente sobre os processos de auditorias realizadas no período, especificando o status individual 79 

de cada processo quanto ao seu andamento e conclusão. Sr. Puríssimo considerou que segundo acordado em 80 

plenária anterior, o COMUS seria previamente informado sobre os processos de auditoria, porém isto não tem 81 

acontecido.  Salientou que o processo da auditoria municipal nº 10925/2012, referente à Prestação de Contas do 1º 82 

Quadrimestre/2012,  a qual o Dr. Elias era o relator, teve início com a denúncia do COMUS, portanto não depende 83 

da auditoria do DENASUS. Em seguida questionou a apresentação do seu status de alguns processos como 84 

concluído, considerando que não teve o conhecimento do COMUS. Questionou também o processo 4851/12 85 

referente às constatações apontadas pelo DENASUS, referente ao PSF, disse que também não foram esclarecidas 86 

ao COMUS e que não tiveram acesso às informações do relatório final. Sr. André Fontes lembrou que o relatório 87 

de auditoria citado foi disponibilizado ao COMUS com cópia destinada aos membros da COFIN. Explicou que o 88 

DENASUS também realizou uma auditoria na Secretaria da Saúde que resultou em 32 questionamentos, sendo que 89 

depois de justificados, somente dois não foram acatados e resultaram em recomendações. Concluiu que a fase das 90 

denúncias efetuadas pelos diversos órgãos foi centralizada pelo Ministério da Saúde e quando o relatório final 91 

retornou, a COFIN entendeu que ele não era suficiente para esgotar as denúncias efetuadas pelo Conselho. 92 

Entende que são dois questionamentos diferentes, um referente ao Relatório produzido pelo DENASUS, o qual foi 93 

disponibilizado cópia para os membros da COFIN e o outro produzido pelo Componente Municipal, sendo este, 94 

talvez, o referenciado pela COFIN. Por último chamou a atenção dos membros da COFIN quanto à oferta de 95 

informações/solicitações de forma inconsistente, pois esta pode gerar instabilidade à Plenária. Sr. Puríssimo 96 

explicou que o seu questionamento se refere às constatações de inconformidades e não ao relatório de auditoria.  97 

Sra. Georgia informou ao Sr. Puríssimo que a auditoria municipal não tem “braços”, trabalha diretamente 98 

atendendo ao pedido do gestor no intuito de melhorar o sistema, ficando as definições/decisões sob a 99 

responsabilidade do gestor, portanto o fato do status do processo estar como concluído representa o término de 100 

uma das etapas das atividades do componente, podendo este processo  ser reaberto para continuidade, seja por 101 
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monitoramento, acompanhamento ou fiscalização. Salientou que o posicionamento da auditoria é pautado na 102 

recomendação de correções no processo, objetivando implementações de ações pelo gestor para evitar fragilidades 103 

no serviço de saúde. Por último, informou que a orientação recebida durante as reuniões mensais com os auditores 104 

estaduais apontam para desmistificação do caráter punitivo, pautado na auditoria de glosa. Salientou que o auditor 105 

deve ter um olhar voltado para a melhoria do serviço, sendo este o padrão adotado pelo Componente de São 106 

Sebastião. Dr. Antonio considerou que este é o momento para conversar com o gestor para conhecimento das 107 

ações executadas diante das recomendações da auditoria. Sr. Puríssimo considerou que o trabalho da auditoria 108 

municipal foi concluído, porém o COMUS aguarda um retorno do Secretário da Saúde com relação às auditorias 109 

referenciadas. Em seguida, sugeriu que o relatório da Auditoria Municipal seja apresentado detalhadamente em 110 

plenária do COMUS. Quanto ao processo da TRANSCAP, lembrou que além dos questionamentos com relação ao 111 

processo licitatório, tipo de contrato, destinação de animais capturados e valores excessivos pagos a referida 112 

empresa, o COMUS tomou conhecimento de que a empresa TRANSCAP está há oito anos prestando serviços para 113 

Prefeitura sem licença da Vigilância Sanitária para funcionamento. Salientou que a COFIN não aceita a situação do 114 

status da auditoria da TRANSCAP como concluído. Dra. Wania, Coordenadora do CCZ informou que existe 115 

destinação da empresa para os animais capturados, sendo os de pequeno porte encaminhados ao CCZ e os de 116 

grande porte para o sítio da própria empresa. Dra. Tania fez questionamentos sobre o porquê que a municipalidade 117 

não assume o serviço de captura de animais, considerando que existe estrutura e profissionais capacitados para o 118 

desenvolvimento do trabalho. Sr. Puríssimo manifestou total descontentamento com o desfecho da Auditoria 119 

Municipal realizada na empresa TRANSCAP,  pois considerou que a empresa trabalha há oito anos sem preencher 120 

os critérios legais para funcionamento e custou muito alto aos cofres públicos, devendo ser responsabilizada por 121 

isso. Dr. Antonio explicou que quando o Componente Municipal de Auditoria encaminha para o gestor a conclusão 122 

da auditoria, o gestor pode ou não concordar, porém a ação decisória pertence única e exclusivamente ao gestor e 123 

não aos auditores. Considerou que os questionamentos são válidos, porém considerou inadmissível polemizar 124 

questões/informações no dia da apresentação de contas sem que estas tenham sido totalmente avaliadas e 125 

esclarecidas.  Salientou que prestação de contas é apresentar ao público os trâmites executados do que foi feito, 126 

quanto foi feito e o que ainda não foi feito e, caso haja algo que ainda precise de novos esclarecimentos, estes 127 

poderão ser efetuados no momento oportuno. Quanto ao Relatório de Auditoria citado pelo Sr. Puríssimo, informou 128 

que ele foi disponibilizado em plenária aos Conselheiros, com cópia impressa disponibilizada aos membros COFIN. 129 

Por último, sugeriu um fórum específico com o Secretário da Saúde para discussão sobre o assunto. Sra. Rita de 130 

Cássia Simioni considerou que a Prestação de Contas com relação à auditoria faz parte da Prestação de Contas e 131 

deve ser apresentada, porém o que deve ser evitado é o detalhamento do seu andamento, pois este deve ser feito 132 

anterior a sua apresentação. Quanto ao Relatório de Auditoria citado pelo Sr. Puríssimo, considerou que ele  foi 133 

disponibilizado, porém a discussão sobre os itens pontuados como inconformidades não foram discutidos pela 134 

plenária. Concluiu que a auditoria faz o seu trabalho, porém se a inconformidade foi resolvida ou não, faz parte de 135 

outro momento. Sra. Fabiani informou que a relação de processos auditados e concluídos foi disponibilizada a 136 

COFIN e que caso houvesse algum questionamento, este poderia ser solicitado conforme rotina realizada com os 137 

processos licitatórios. Sr. Silvério informou que o Componente de Auditoria atendeu à solicitação da COFIN e 138 

agendou uma reunião específica para esclarecimentos sobre as auditorias, porém, no dia agendado compareceu 139 

somente a Dra. Tania Sarak.  Dra. Mamy fez questionamentos com relação ao fluxo e papel da auditoria, observou 140 

que este precisa ser revisto para facilitar o desenvolvimento dos trabalhos. Sra. Rita Simioni considerou que diante 141 

da informação proferida pelo Sr. Silvério, a COFIN não tem mais fundamento com relação à auditoria. Dr. Antonio 142 

considerou que mesmo diante da informação de processo de auditoria concluído, este poderá sofre 143 

questionamentos posteriores com relação às medidas tomadas pelo gestor e o tratamento dispensado a um 144 

determinado assunto não se encerra no dia da Prestação de Contas. Sra. Cidinha informou que o modelo da 145 

prestação de contas utilizado pela SESAU segue o mesmo modelo do Relatório de Gestão – RAG. Em seguida, Dr. 146 

Antonio disponibilizou a palavra à COFIN para apresentação do parecer conclusivo às contas da SESAU – 2º 147 

quadrimestre/2014. 148 

4.4- Parecer da Comissão de Finanças – COFIN com relação à Prestação de Contas 2º Quadrimestre/2014: 149 

Dra. Tania informou que ainda existem pendências de esclarecimentos pela SESAU e Hospital de Clínicas de São 150 

Sebastião, sendo estas contempladas numa relação denominada Check List de pendências. Em seguida, 151 

apresentou o parecer favorável à aprovação das contas com ressalvas justificadas na ata 209ª da COFIN, 152 
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datada de 18/09/14. Em seguida, Dra. Tania e Sr. Clausius apresentaram as ponderações efetuadas pela COFIN 153 

com relação à Prestação de Contas.  Por último, Dra. Tania informou ao Dr. Antonio que durante a análise dos 154 

empenhos encontraram diversos erros de códigos de empresas que não foram licitadas para a SESAU, bem como 155 

erros de publicação no Boletim Oficial do Município. Em seguida, disponibilizou uma cópia do boletim ao Presidente 156 

da mesa. Falou também de indícios de irregularidades com empresa de autos. Sr. André Fontes considerou que o 157 

parecer deve ser conclusivo, evitando colocações sem as devidas finalizações de avaliações pela Comissão. Em 158 

seguida, discordou do parecer da COFIN com relação à aprovação com ressalvas, pois considera que a COFIN não 159 

tem se reunido de forma efetiva, havendo somente o comparecimento isolado da Dra. Tania, representante 160 

responsável pela maioria dos questionamentos referentes à Prestação de Contas. Considerou que a maioria dos 161 

questionamentos efetuados pela COFIN foi esclarecida pelo Fundo Municipal de Saúde e estes não foram citados 162 

como itens esclarecidos. Dra. Tania informou que existe uma flexibilização para comparecimento dos membros 163 

considerando que ela é única aposentada e os demais membros trabalham, porém, contra-argumentou que todas 164 

as deliberações foram efetuadas com a presença de todos os membros. Sr. Puríssimo considerou que todas as 165 

vezes que a COFIN emite um parecer da COFIN diferente do parecer favorável à aprovação das contas existe uma 166 

manifestação do Sr. André desqualificando-o. Salientou que são membros voluntários e responsáveis no exercício 167 

do trabalho exercido no Conselho Municipal de Saúde. Em seguida, oficializou o pedido de desligamento da 168 

Comissão de Finanças, pois crê que novos membros deverão conhecer e participar do trabalho desta comissão. 169 

Conselheira Nathalia também oficializou o seu pedido de desligamento da COFIN. Dr. Marcos Salvador 170 

considerou que independente do termo utilizado “pendências” ou “ressalvas”, estas devem ser justificadas. Com 171 

relação aos questionamentos da empresa responsável pela informatização da rede, lembrou aos presentes que 172 

esta foi uma solicitação antiga do Município ratificada em diversas reuniões do COMUS. Crê que de repente, faltou 173 

a apresentação da referida empresa ao COMUS, porém salientou que a implantação do serviço é uma prioridade 174 

para São Sebastião. Sr. Silvério considerou que diante da dúvida geral que se instalou com relação ao serviço 175 

prestado pela empresa SISSONLINE GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA, sugeriu observar duas situações, uma 176 

referente à apresentação da proposta motivacional para implantação do serviço à Secretaria da Saúde e a 177 

apresentação da empresa, para posteriormente apresentá-las ao COMUS. Lembrou que tanto o Plano Municipal de 178 

Saúde como o Relatório da VI Conferência Municipal de Saúde intensificam a priorização da implantação do serviço 179 

de informatização na Rede Pública de Saúde. Salientou que a implantação do serviço num primeiro momento não é 180 

custo e sim investimento e este não será recuperado em médio prazo, levará um tempo aproximado de três anos, 181 

porém trará retornos consideráveis, principalmente na área de medicamentos e diagnósticos de relacionados a 182 

exames de imagens. Dra. Tania considerou que é preciso ter cautela diante da terceirização de serviços prestados 183 

ao serviço público, considerando todo o ocorrido com na época da contratação com o Instituto Sollus e Acqua. Sra. 184 

Rita de Cássia efetuou a leitura da 209ª reunião da COFIN para facilitar o entendimento das considerações da 185 

comissão. Sr. André explicou que em nenhum momento a Secretaria da Saúde tentou desqualificar o parecer da 186 

COFIN e que não pretende modificar o parecer da COFIN, apenas sugeriu a substituição da palavra “ressalva” por 187 

“pendência”. Por último, salientou que enquanto os itens estiverem no âmbito da avaliação devem ser considerados 188 

como pendentes de informações, como no caso das auditorias, pois este tipo aprovação pressupõe indícios de 189 

irregularidades. Neste momento, Dra. Tania se ausentou da reunião. Sra. Rita de Cássia considerou que 190 

independente do parecer emitido pela COFIN, ele deve ser respeitado. Dra. Mamy observou que está na hora da 191 

COFIN e Secretaria da Saúde reavaliar os conceitos e conseqüências dos termos empregados, objetivando o 192 

afinamento da linguagem e relacionamento entre as partes, pois esta situação vem se repetindo por diversas vezes, 193 

tornando as questões pessoais e conflitantes. Por último sugeriu um afinamento na construção de um relatório claro 194 

e impessoal.  Dr. Antonio disse que essa linguagem e conceitos já foram discutidos e consensuados, porém não 195 

adiantou nada. Em seguida, colocou as proposta apresentadas em votação: 196 

1- Parecer da COFIN: Favorável pela aprovação das Contas do 2º Quadrimestre/2014 com ressalvas conforme 197 

consignado na ata da 209ª reunião da COFIN, datada de 18/09/14. 198 

2- Proposta do Sr. André Fontes: Sugestão para substituir a palavra “ressalva” pelas palavras “pendentes de 199 

esclarecimentos” na redação do Parecer Final da Prestação de Contas 2º Quadrimestre/2014, considerando que a 200 

COFIN não esgotou as avaliações com relação às contas da SESAU em sua totalidade. Dr. Antonio colocou em 201 

votação da Plenária, as proposituras apresentadas, sendo acatada, pela maioria dos votos, a sugestão elencada no 202 

item nº. 2, ficando assim a redação do parecer final das contas que será emitido por meio de Resolução do 203 
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COMUS: Aprovar a Prestação de Contas referente ao 2º Quadrimestre/2014, ficando 204 

pendentes de esclarecimentos os itens abaixo, elencados na 209ª reunião da COFIN 205 

realizada no dia 18/09/14:  206 

- Mecânica de auto e fornecimento de peças – processo 30.368/2014 - questionamentos quanto aos valores 207 

excessivos gastos neste quadrimestre. 208 

- Empresa SISSONLINE – questionamentos com relação ao valor e tempo pactuado com a empresa e trâmite 209 

processual licitatório. 210 

- Gestão de RH no Complexo Hospitalar – questionamentos com relação aos funcionários contratados, 211 

comissionados e efetivos, bem como os contratos médicos e convênios. 212 

- Hospital de Boiçucanga – questionamentos referentes a não conclusão da obra. 213 

- Empenho 2013/004005 – Credor 11814 – Obras em unidade de Saúde – questionamentos com relação à 214 

qualidade do material empregado (Ofício COMUS nº 059/2014).  215 

Na sequência, Sr. Puríssimo considerou incoerente a proposta de alteração no parecer da COFIN, pois alterá-lo 216 

desqualifica o trabalho da COFIN. Sra. Rita de Cássia argumentou que a Plenária é soberana em suas decisões. 217 

Dr. Antonio salientou que o parecer da COFIN, emitido na ata da 209ª reunião, não será alterado, porém o COMUS 218 

emitirá resolução acatando o proposto no item 2, uma vez que a decisão da Plenária é soberana.     219 

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que após aprovação, será assinada pelos presentes.  A 220 

reunião teve início às 16 horas e 20minutos, com término às 19 horas. 221 
Ata elaborada por                                                      Ana Maria Assis Leite dos Santos e presidida pelo Dr. Antonio Carlos Nisoli Pereira da Silva. 222 

São Sebastião, 23 de setembro de 2014. 223 
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Estiveram presentes outros ouvintes que assinam a lista de presença. 225 
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%

(g/e) x 100

 30,38

 34,70

 - 

 26,60

 3,81

 3,81

 - 

-

 26,98

PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS

Prefeitura Municipal de São Sebastião-SP

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Maio a Agosto 2014

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

%

 62,80

(b) (b/a) x 100(a)
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)  168.013.150,00  168.013.150,00  101.879.109,57  60,64

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E 

SERVIÇOS PÚBLICOS

DE SAÚDE

PREVISÃO

INICIAL ATUALIZADA Até o Quadrimestre

 58,38

  Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU  60.700.000,00  60.700.000,00  42.383.086,63  69,82

  Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI  12.000.000,00  12.000.000,00  7.535.528,52

 57,21

  Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS  65.965.000,00  65.965.000,00  35.141.231,85  53,27

  Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF  22.520.000,00  22.520.000,00  13.146.701,91

 36,92

  Imposto Territorial Rural - ITR  -  -  - -

  Multa, Juros de Mora e OUtros Encargos dos Impostos  395.850,00  395.850,00  226.450,26

 74,19

  Dívida Ativa dos Impostos  4.819.500,00  4.819.500,00  2.850.595,22  59,15

  Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa  1.612.800,00  1.612.800,00  595.515,18

 103,14

RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)  102.947.400,00  102.947.400,00  64.492.095,11  62,65

  Cota-Parte FPM  25.200.000,00  25.200.000,00  18.695.273,93

 42,84

  Cota-Parte ITR  13.650,00  13.650,00  6.240,42  45,72

  Cota-Parte IPVA  6.500.000,00  6.500.000,00  6.704.105,59

 34,50

  Cota-Parte ICMS  70.000.000,00  70.000.000,00  38.600.419,35  55,14

  Cota-Parte IPI-Exportação  724.500,00  724.500,00  310.372,62

 61,40

Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e

Transferências
 509.250,00  509.250,00  175.683,20  34,50

    Desoneração ICMS (LC 87/96)  509.250,00  509.250,00  175.683,20

    Outras  -  -  - -

TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM

AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II
 270.960.550,00  270.960.550,00  166.371.204,68

PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS

INICIAL ATUALIZADA Até o Quadrimestre %

(c) (d) (d/c) x 100

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS  18.206.000,00  18.206.000,00  12.270.469,54  67,40

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE

PREVISÃO

  Provenientes da União  18.016.000,00  18.016.000,00  11.591.648,40  64,34

  Provenientes dos Estados  190.000,00  190.000,00  678.821,14  357,27

  Provenientes de Outros Municípios  -  -  -  - 

  Outras Receitas do SUS  -  -  -  - 

TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS  -  -  75.000,00  - 

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE  -  -  -  - 

OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE  212.500,00  212.500,00  304.399,02  143,25

TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE  18.418.500,00  18.418.500,00  12.649.868,56  68,68

DESPESAS COM SAÚDE DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS

(Por Grupo de Natureza da Despesa)
INICIAL ATUALIZADA Até o Quadrimestre %  Quadrimestre

(e) (f) (f/e) x 100 (g)

DESPESAS CORRENTES  122.530.570,00  121.881.053,54  99.295.497,47  81,47  37.031.851,43

  Pessoal e Encargos Sociais  62.916.100,00  56.928.009,76  39.331.629,34  69,09  19.756.701,19

  Juros e Encargos da Dívida  -  -  -  -  - 

  Outras Despesas Correntes  59.614.470,00  64.953.043,78  59.963.868,13  92,32  17.275.150,24

DESPESAS DE CAPITAL  9.283.200,00  17.919.330,63  8.090.952,22  45,15  682.780,02

  Investimentos  9.281.200,00  17.917.330,63  8.090.952,22  45,16  682.780,02

  Inversões Financeiras  2.000,00  2.000,00  -  -  - 

  Amortização da Dívida  -  -  -  -  - 

TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)  131.813.770,00  139.800.384,17  107.386.449,69  76,81  37.714.631,45

 242 
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%

(i/IV g) x 

100

 - 

 - 

 28,37

 28,37

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 28,37

 71,63

%

(m/Total 

m) x 100

Atenção Básica  29,14

Assistência Hospitalar e Ambulatorial  60,78

Suporte Profilático e Terapêutico  1,97

Vigilância Sanitária  0,81

Vigilância Epidemiológica  2,86

Alimentação e Nutrição  0,00

Outras Subfunções  4,44

 100,00

 - 

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS 

CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIi / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%     
4 e 5  16,24

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIi - (15 x IIIb) /100]6
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DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Maio a Agosto 2014

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE

APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO

DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS

INICIAL ATUALIZADA Até o Quadrimestre %
Até o 

Quadrimestre

(h)
(h/IV f) x 

100
(i)

DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS  -  -  -  - 

DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO

PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL
 -  -  -  -  - 

DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS  18.334.500,00  28.889.027,88  19.461.207,62  18,12  10.698.997,92

  Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS  18.334.500,00  28.889.027,88  19.461.207,62  18,12  10.698.997,92

  Recursos de Operações de Crédito  -  -  -  -  - 

  Outros Recursos  -  -  -  -  - 

OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS  -  -  -  -  - 

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE

NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA  
1  -  -  -  -  - 

DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA

VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS  
2  -  -  -  -  - 

DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA

DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E

SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 
3

 -  -  -  -  - 

TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)  18.334.500,00  28.889.027,88  19.461.207,62  18,12  10.698.997,92

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE

SAÚDE (VI) = (IV - V)
 113.479.270,00  110.911.356,29  87.925.242,07  81,88  27.015.633,53

 2.059.952,83

DESPESAS COM SAÚDE DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS

(Por Subfunção)

INICIAL ATUALIZADA Até o Quadrimestre %
Até o 

Quadrimestre

(l)
(l/ Total l) 

x 100
(m)

 32.289.770,00  38.924.604,42  28.449.715,63  26,49  21.668.421,07

 79.107.400,00  81.083.203,79  67.586.788,30  62,94  45.190.124,76

 3.743.000,00  2.992.656,34  1.933.809,36  1,80  1.468.011,41

 1.378.200,00  1.383.886,29  757.858,96  0,71  600.699,46

 5.802.700,00  7.154.333,33  4.577.151,87  4,26  2.127.342,03

 257.000,00  207.000,00  3.520,95  0,00  715,95

 9.235.700,00  8.054.700,00  4.077.604,62  3,80  3.298.252,12

TOTAL  131.813.770,00  139.800.384,17  107.386.449,69  100,00  74.353.566,80
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