
 

 

 

 

ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2022 

SOBRE APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO DE GESTÃO DO 3º 
QUADRIMESTRE/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

Aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois, 

reuniram-se na sala de Sessões da Câmara Municipal de Vereadores de 

Inhacorá/RS, às 14:00hs, Vereadores, Secretária Municipal de Saúde, 

Conselheiros de Saúde, Servidores municipais para audiência pública, no qual 

tendo pauta apresentação do Relatório detalhado do Terceiro  

Quadrimestre/2021 e Relatório Anual de Gestão do ano de 2021, sendo que a 

Secretária Municipal de Saúde Sra. Scheila Tatiana Rolim deu as boas-vindas 

aos presentes e iniciou a explanação da execução da receita e despesa, 

relacionado ao período de 01/09/2021 à 31/12/2021no que tange aos três entes 
federativos (Municipal, Estadual e Federal).Fonte Municipal: Recursos 

Municipais Aplicados em Saúde: Ações e serviços públicos em Saúde – ASPS, 

um saldo em 31/08/2021 de R$ 47.152,36 (quarenta e sete mil cento e 

cinquenta e dois reais e trinta e seis centavos), uma receita de R$ 1.140.444,63 

(um milhão cento e quarenta mil e quatrocentos e quarenta e quatro reais e 

sessenta e seis centavos), um rendimento de R$ 2.142,48(dois mil cento e 

quarenta e dois reais e quarenta e oito centavos), uma despesa de R$ 

1.187.087,41 (um milhão cento e oitenta e sete mil e oitenta e sete reais e 

quarenta e um centavos ), tendo um saldo em 31/12/2021 de R$ 2.652,06 (dois 

mil seiscentos e cinquenta e dois reais e seis centavos),SUBTOTAL: saldo em 

31/08/2021 de R$ 47.152,36 (quarenta e sete mil cento e cinquenta e dois reais 

e trinta e seis centavos), uma receita de R$ 1.140.444,63 (um milhão cento e 

quarenta mil e quatrocentos e quarenta e quatro reais e sessenta e três 

centavos), um rendimento de R$2.142,48 (dois mil cento e quarenta e dois 

reais e quarenta e oito centavos), uma despesa de R$1.187.087,41(um milhão 

cento e oitenta e sete e oitenta e sete reais e quarenta e um centavos), tendo 

um saldo em 31/12/2021 de R$ 2.652,06 (dois mil seiscentos e cinquenta e 
dois reais e seis centavos ). Fonte Estadual: Assistência Farmacêutica: 

Farmácia Básica: um saldo em 31/08/2021 de R$283,55(duzentos e oitenta e 

três reais e cinquenta e cindo centavos ), uma receita de R$ 41.445,60 

(quarenta e um mil quatrocentos e quarenta e cinco reais e sessenta centavos), 

um rendimento de R$358,67 (trezentos e cinquenta e oito reais e sessenta e 

sete centavos), uma despesa de R$5.210,00 (cinco mil  duzentos e dez reais), 
tendo um saldo em 31/12/2021 de R$ 36.877,82 (trinta e seis mil oitocentos e  
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setenta e sete reais e oitenta e dois centavos ).Atenção Básica: um saldo em 

31/08/2021 de R$11,14(onze reais e quatorze centavos), uma receita de 

R$289.073,93 (duzentos e oitenta e nove mil e setenta e três reais e noventa e 

três centavos), um rendimento de R$ 402,34 (quatrocentos e dois reais e 

trinta e quatro centavos), uma despesa de R$288.434,07(duzentos e 

oitenta e oito mil e quatrocentos e trinta e quatro reais e sete centavos), 

tendo um saldo em 31/12/2021 deR$ 1.053,34 (um mil e cinquenta e três 

reais e trinta e quatro centavos). PSF: um saldo em 31/08/2021 R$16,89 

(dezesseis reais e oitenta e nove centavos).Uma receita de R$65.625,41 

(seiscentos e cinco mil e seiscentos e vinte cinco reais e quarente e um 

centavos), um rendimento de R$37,65(trinta e sete reais e sessenta e cinco 

centavos), uma despesa de R$61.885,15 (sessenta e um mil e oitocentos e 

oitenta e cinco reais e quinze centavos), tendo um saldo em 31/12/2021 de 

R$3.794,81 (três mil setecentos e noventa e quatro reais e oitenta e um 

centavos). LRPD – Laboratório Regional de Prótese: um saldo em 31/08/2021 

de R$ 6.222,69 (seis mil duzentos e vinte dois reais e sessenta e nove 

centavos), uma receita de R$ 11.480,00 (onze mil quatrocentos e oitenta 

reais),um  rendimento de R$ 60,33 (sessenta reais e trinta e três centavos), 

uma despesa de R$6.661,64( seis mil seiscentos e sessenta e um reais e 

sessenta e quatro centavos) tendo um saldo em 31/12/2021 deR$ 11.101,38 

(onze mil cento e um reais e trinta e oito centavos). PIM – Primeira Infância 

Melhor: um saldo em 31/08/2021 de R$ 13.076,46 (treze mil e setenta e seis 

reais e quarenta e seis centavos), uma receita de R$ 40.500,00 (quarenta mil e 

quinhentos reais), um rendimento de R$52,67 (cinquenta e dois reais e 

sessenta e sete centavos), uma despesa de R$49.505,04 (quarenta e nove mil 

e quinhentos e cinco reais e quatro centavos), tendo um saldo em 31/12/2021 

de R$ 4.124,09(quatro mil cento e vinte e quatro reais e nove centavos). 
Consulta Popular: aquisição de Equipamentos para UBS, um saldo em 

31/08/2021 de R$ 0,00 uma receita de R$350.000,00 (trezentos e cinquenta mil 

reais) um rendimento de R$ 0,00 uma despesa de R$ 0,00, tendo um saldo em 
31/12/2021deR$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais). Média e alta 

complexidade: SAMU/UPA: um saldo em 31/08/2021 de   R$37.500,00 (trinta e 

sete mil e quinhentos reais), uma receita de R$30.000,00 (trinta mil reais), um 

rendimento de R$0,00, uma despesa de R$ 25.892,68 (vinte cinco mil 

oitocentos e noventa e dois reais e sessenta e oito centavos) tendo um saldo 

em 31/12/2021 de R$41.607,32 (quarenta e um mil e seiscentos e sete reais e 
trinta e dois centavos). Vigilância em Saúde: um saldo em 31/08/2021 de R$ 

991,36 (novecentos e noventa e um reais e trinta e seis centavos), uma receita 

de R$ 0,00, um rendimento de R$ 16,06 (dezesseis reais e seis centavos) uma 
despesa de R$ 0,00, tendo um saldo em 31/12/2021 de R$ 1.007,42 (um mil e  



 

 

 

ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2022- FOLHA 03-CONTINUAÇÃO 

sete reais e quarenta e dois centavos).SUBTOTAL: saldo em 31/08/21 de R$( 

158.116,10 (cento e cinquenta e oito mil e cento e dezesseis reais e dez 

centavos), uma receita de R$ 828.124,94(oitocentos e vinte oito mil e cento e 

vinte quatro reais e noventa e quatro centavos), um rendimento de R$ 927,95 ( 

novecentos e vinte sete reais e noventa e cinco centavos), uma despesa de R$ 

537.588,57 (quinhentos e trinta e sete mil e quinhentos e oitenta e oito reais e 

cinquenta e sete centavos), tendo um saldo em 31/12/2021 de R$ 449.580,42 

(quatrocentos e quarenta e nove mil quinhentos e oitenta reais e quarenta e 
dois centavos).Fonte Federal: Manutenção das Ações e Serviços: Atenção 

Primária: um saldo em 31/08/2021 de R$ 27.742,33 (vinte sete mil e setecentos 

e quarenta e dois reais e trinta e três centavos), uma receita de R$ 340.869,29 

(trezentos e quarenta mil oitocentos e sessenta e nove reais e vinte nove 

centavos), um rendimento de R$ 2.427,98 (dois mil quatrocentos e vinte sete 

reais e noventa e oito centavos), uma despesa de R$ 347.043,65 (trezentos e 

quarenta e sete mil e quarenta e três reais e sessenta e cinco centavos), tendo 

um saldo em 31/12/2021 de R$ 23.995,95 (vinte e três mil novecentos e 

noventa e cindo reais e noventa e cinco centavos). Vigilância em Saúde: um 

saldo em 31/08/2021 de R$ 3.059,19 (três mil e cinquenta e nove reais e 

dezenove centavos), uma receita de R$ 12.122,89 (doze mil cento e vinte dois 

reais e oitenta e nove centavos), um rendimento de R$ 0,00, uma despesa de 

R$ 12.797,00 (doze mil setecentos e noventa e sete reais), tendo um saldo em 

31/12/2021 de R$ 2.385,08 (dois mil trezentos e oitenta e cinco reais e oito 

centavos). Assistência Farmacêutica: um saldo em 31/08/2021 de R$ 6.850,86 

(seis mil oitocentos e cinquenta reais e oitenta e seis centavos), uma receita de 

R$ 16.776,52 (dezesseis mil setecentos e setenta e seis reais e cinquenta e 

dois centavos), um rendimento de R$ 0,00, uma despesa de R$ 14.994,14 

(quatorze mil novecentos e noventa e quatro e quatorze centavos), tendo um 

saldo em31/12/2021 de R$ 8.633,24 (oito mil seiscentos e trinta e três reais e 

vinte quatro centavos). Outras Transferências: um saldo em 31/08/2021 de R$ 

52.114,41 (cinquenta e dois mil cento e quatorze reais e quarenta e um 

centavos), uma receita de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil), um rendimento 

de R$ 0,00, uma despesa de R$ 200.807,25 (duzentos mil oitocentos e sete 

reais e vinte cinco centavos), tendo um saldo em 31/12/2021 de R$ 31.307,16 

(trinta um mil trezentos e sete reais e dezesseis centavos). Estruturação da 

Rede de Serviços: Atenção Primária: um saldo em 31/08/21 de R$ 24.446,80 

(vinte e quatro mil quatrocentos e quarenta e seis reais e oitenta centavos), 

uma receita de R$55.663,00 ( cinquenta e cinco mil seiscentos e sessenta e 

três reais) um rendimento de R$185,96 (cento e oitenta e cinco com noventa e 

seis centavos), uma despesa de R$ 0,00, tendo um saldo em 31/12/21 de 
R$80.295,76 (oitenta mil duzentos e noventa e cindo reais e setenta e seis  
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centavos). Atenção Especializada: um saldo em 31/08/2021 de R$ 3.975,00 

(três mil novecentos e setenta e cinco reais), uma receita de R$ 0,00, um 

rendimento de R$ 0,00, uma despesa de R$ 0,00, tendo um saldo em 

31/08/2021 de R$ 3.975,00 (três mil novecentos e setenta e cinco reais). 

Vigilância em Saúde: um saldo em 31/08/2021 de R$ 2.465,36 (dois mil 

quatrocentos e sessenta e cinco reais e trinta e seis centavos), uma receita de 

R$ 0,00, um rendimento de R$ 0,00, uma despesa de R$ 0,00, tendo um saldo 

em 31/12/2021 de R$ 2.465,36 (dois mil quatrocentos e sessenta e cinco reais 

trinta e seis centavos). Qualificação e Gestão do SUS: um saldo em 31/08/2021 

de R$ 2,31 (dois reais e trinta um centavo), uma receita de R$ 0,00, um 

rendimento de R$ 0,00, uma despesa de R$ 0,00, tendo um saldo em 

31/12/2021 de R$ 2,31 (dois reais e trinta e um centavos).SUBTOTAL: um 

saldo em 31/08/2021 de R$120.656,26(cento e vinte mil seiscentos e cinquenta 

e seis reais e vinte seis centavos), uma receita de R$ 605.431,70 (seiscentos e 

cinco mil e quatrocentos e trinta um e setenta centavos), um rendimento de R$ 

2.613,94 (dois mil seiscentos e treze reais e noventa e quatro centavos), uma 

despesa de R$ 575.642,04(quinhentos e setenta e cinco mil e seiscentos e 

quarenta e dois reais e quatro centavos), tendo um saldo em 31/12/21 de 

R$153.059,86 (cento e cinquenta e três mil e cinquenta e nove reais e oitenta e 

seis centavos). TOTAL dos três entes Federativos: um saldo em 31/08/2021 

R$325.924,72 (trezentos e vinte cindo mil e novecentos e vinte quatro reais e 

setenta e dois centavos), uma receita de R$ 2.574.001,27 (dois milhões 

quinhentos e setenta e quatro mil e um reais e vinte sete centavos), um 

rendimento de R$ 5.684,37 (cinco mil seiscentos e oitenta e quatro reais e 

trinta e sete centavos), uma despesa de R$ 2.300.318,02 (dois milhões 

trezentos mil e trezentos e dois reais e doiscentavos), tendo um saldo em 

31/12/2021 de R$ 605.292,34 (seiscentos e cinco mil e duzentos e noventa e 

dois reais e trinta e quatro centavos).Também foi explanado pela secretária de 

saúde o relatório anual de gestão de 2021, período 1º 01/01/2021 a 31/12/2021 

sendo saldo em 31/12/2020 R$ 291,37 (duzentos e noventa e um reais com 

trinta e sete centavos). Receitas R$2.674.727,59 (dois milhões seiscentos e 

setenta e quatro mil e setecentos e vinte sete reais e cinquenta e nove 

centavos). Rendimentos R$3.173,27 (três mil cento e setenta e três reais com 

vinte sete centavos). Despesas R$2.675.540,17 (dois milhões seiscentos e 

setenta e cindo mil e quinhentos e quarenta reais e dezessete centavos). Saldo 

em 31/12/2021 R$2.652,06 (dois mil seiscentos e cinquenta e dois reais e seis 

centavos). Fonte Estadual saldo em 31/12/2020 R$25.059,41 (vinte cinco mil e 

cinquenta e nove reais e quarenta e um centavos). Receitas R$1.185.125,26 

(um milhão cento e oitenta e cinco mil e cento e vinte cinco reais e vinte seis 
centavos). Rendimentos R$1.217,31 (um mil duzentos e dezessete reais e  
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trinta e um centavos). Despesas R$761.821,56 (setecentos e sessenta e um 

mil e oitocentos e vinte um reais e cinquenta e seis centavos).Saldo em 

31/12/2021 R$449.580,42(quatrocentos e quarenta e nove mil quinhentos e 

oitenta reais e quarenta e dois centavos). Fonte Federal saldo em 31/12/2020 

R$223.748,71 (duzentos e vinte e três milsetecentos e quarenta e oito reais e 

setenta e um centavos). Receitas R$ 1.229.241,69 (um milhãoduzentos e vinte 

e nove mil duzentos e quarenta e um reais e sessenta e nove centavos). 

Rendimentos R$ 3.611,42 (três mil seiscentos e onze reais e quarenta e dois 

centavos). Despesas R$ 1.303.541,96 (um milhão trezentos e três mil 

quinhentos e quarenta e um reais e noventa e seis centavos). Saldo em 

31/12/2021 R$ 153.059,86 (cento e cinquentae três mil cinquenta e nove reais 

e oitenta eseis centavos). Total dos três entes federativos: um saldo em 

31/12/2020 de R$ 249.099,49 (duzentos e quarenta e nove mil noventa e nove 

reais e quarenta e nove centavos), uma receita de R$ 5.089.094,54 (cinco 

milhões oitenta e nove mil noventa e quatro reais e cinquenta e quatro 

centavos), um rendimento de R$ 8.002,00 (Oito mil e dois reais), uma despesa 

de R$ 4.740.903,69 (quatro milhões setecentos e quarenta mil novecentos e 

três reais e sessenta e nove centavos), tendo um saldo em 31/12/2021 de R$ 

605.292,34 (seiscentos e cinco mil duzentos e noventa e dois reais e trinta e 

quatro centavos). Após os relatórios serem apresentados pela Secretária da 

Saúde, foi colocado em votação pelo Conselho municipal da Saúde, o qual 

aprovou por unanimidade. Para os vereadores foi colocado os relatórios para 

apreciação. Então no ano de dois mil e vinte um foi aplicado em saúde 15,93%, 

percentual exigido em Lei conforme os Relatórios do Terceiro Quadrimestre e 

Relatório anual de gestão. Também foi colocado assuntos referentes a 

vacinação dos adultos e crianças, como está ocorrendo em nosso 

Município.Nada mais havendo a tratar, eu Eliane Moura dos Santos da Veiga, 

Agente Legislativo lavrei a presente ata, que após lida, vai assinada pelos 
Vereadores presentes. 

 


