
 

ATA DA COMISSÃO PERMANENTE DE SAÚDE, EDUCAÇÃO, CULTURA, 
LAZER E TURISMO constituída pela Portaria nº 02-L, de 07/01/2020, 
Processo nº 04-L, de 07/01/2020, AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA PRESTAÇÃO 
DE CONTAS DO GESTOR DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE SÃO 
ROQUE realizada na Sala das Sessões "Dr. Júlio Arantes de Freitas", em 07 de 
outubro de 2020, para prestação de contas do Gestor do Sistema Único de 
Saúde – SUS de São Roque, referente ao 2º QUADRIMESTRE DO ANO DE 
2020, para cumprimento do estabelecido na Lei Federal nº 8.689, de 
27/07/1993. Os trabalhos foram iniciados às 14h04min. Presentes os 
membros da Comissão Permanente de Saúde, Educação, Cultura, Lazer e 
Turismo; O Vereador Júlio Antonio Mariano, Presidente; José Alexandre Pierroni 
Dias, Secretário; Etelvino Nogueira, Membro; ainda presente o Vereador 
Rogério Jean da Silva, a Diretora do Departamento de Saúde, Senhora Daniela 
Groke; os servidores desta Casa de Leis, Sra. Scarlat Janaína Barbosa Varanda, 
Assessora de Comissões e Lucas Martins França, Oficial Legislativo. 
Excepcionalmente, e em razão da pandemia da COVID-19, a Audiência foi 
realizada por acesso remoto, respeitando as normas de distanciamento social 
da Organização Mundial de Saúde, e conforme estabelecido na Resolução nº 
007/2020. O Presidente da Comissão Permanente de Saúde, Educação, Cultura, 
Lazer e Turismo, Vereador Julio Antonio Mariano, fez a leitura do Edital nº 
063/2020-L, de Convocação da Audiência Pública, e explicou aos presentes 
como a Audiência Pública seria conduzida. O Presidente da Comissão concedeu 
a palavra a Diretora do Departamento de Saúde para a prestação de contas. A 
Senhora Daniela apresentou o relatório de prestação de contas, referente ao 2° 
quadrimestre de 2020, do Sistema Único de Saúde - SUS, contendo o relatório, 
dentre outros, dados sobre o montante e a fonte de recursos aplicados, as 
auditorias concluídas ou iniciadas no período, bem como a oferta e a produção 
de serviços na rede assistencial própria, contratada e/ou conveniada. Em se 
tratando de matéria técnica, a exposição foi feita detalhadamente para que os 
Vereadores pudessem, de fato, avaliar as despesas realizadas pelo 
Departamento de Saúde referente ao 2º quadrimestre de 2020. A Audiência foi 
iniciada com a apresentação da estrutura atual da Saúde municipal, composta 
por 11 Unidades Básicas, sendo 07 equipes de Saúde da Família; 01 Policlínica 
com especialidades e fisioterapia; 01 Centro de Especialidades Odontológicas, 
compondo ainda a estrutura a Rede de Atenção Psico-Social, a Vigilância em 
Saúde, um Hospital Geral além dos serviços da Central de Vagas, Farmácia 
Central, Transporte de Pacientes,  serviço de Resgate e o Serviço de Controle, 
Auditoria e Avaliação, além parcerias firmadas com Apace, Apae e a 
Comunidade Terapêutica. Quanto a execução orçamentária na área da Saúde, 
foi demonstrado que o montante pago, no 2º quadrimestre de 2020 foi de R$ 



 

20.549.893,13, demonstrado detalhadamente por fonte de recursos e por 
bloco de financiamento, e que o total das Receitas entre Recursos Próprios, R$ 
15.119.306,52, Transferências e Convênios Estaduais Vinculados, R$ 
1.350.295,479, Transferências e Convênios Federais Vinculados, R$ 
10.904.710,68 e Tribunal de Justiça no valor de R$ 53,44, somou no 2º 
Quadrimestre R$ 27.374.366,11. Foi ainda apresentada a aplicação dos 
recursos por natureza da despesa, onde ficou evidenciado que as maiores 
despesas concentram-se nas categorias despesas com pessoas jurídicas e 
pessoal e encargos, onde a despesa com a Santa Casa responde como um dos 
principais Credores da categoria, somando no quadrimestre a importância de 
R$ 10.765.764,42. A apresentação demonstrou graficamente e em números os 
percentuais aplicado na saúde, no quadrimestre, 31,30% e o geral até o 
quadrimestre já alcanço 31,45%. Foi ainda apresentada a produção pelas 
Unidades de atendimento bem como os serviços de ambulância. Foram 
realizadas 11.298 Consultas Clínicas Básicas; 2.179 Consultas Especialidades; 
2.758 Consultas de Enfermagem; 19.701 Atendimentos Básicos de 
Enfermagem; 2.052 Atendimento 192; 5.738 Diagnósticos por teste rápido; 174 
Exames Citopatológicos; 6.936 Visitas pelos Agentes Comunitários de Saúde; 
606 atendimentos pelo CAPS; 3.167 atendimentos na Farmácia de Alto Custo; 
327 atendimentos de Saúde Mental (psicoterapia individual e terapias 
individuais, avaliação fono e testes psicodiagnósticos e consultas não médicos); 
5.918 atendimentos Odontológicos; 37 Prótese Dental; 1.069 Sessões de 
Fisioterapia; 3.058 atendimentos pela Vigilância Sanitária; Aplicação de 11.190 
Vacinas diversas (todas de rotina); 18.824 atendimentos pela Farmácia Central; 
574 atendimentos de Eletrocardiograma; 9.843 Serviços de Transporte Saúde. 
Foram realizados ainda, através da Rede Contratada/Conveniada, entre Exames 
Laboratoriais, Ultrassom, Raio X e Mamografia, 41.334 atendimentos; 1.087 
internações Hospitalares (atendimentos cirúrgicos, obstétricos, clínicos, 
pneumologia sanitária e pediátricos). No pronto Atendimento da Santa Casa 
entre consultas médicas (388 procedimentos), atendimentos de urgência 
(31.274 procedimentos), diagnóstico em especialidades (11.690 procedimentos) 
e diagnóstico por teste rápido SARS-COV2 (575 procedimentos) somaram-se 
43.927 procedimentos. Quanto as ações exclusivas para enfrentamento ao 
Covid 19, o acumulado até o final do quadrimestre, em relação as Receitas, 
somou-se R$ 9.718.243,82, sendo R$ 1.489.772,00 referentes à transferências 
estaduais, R$ 8.190.049,84 referentes à transferências federais e R$ 38.421,98 
referentes à transferências do Tribunal de Justiça. Desses recursos foram 
aplicados R$ 4.023.662,03, entre serviços, equipamentos e material de 
consumo. Quanto aos Aditivos com a Santa Casa para enfrentamento ao Covid, 



 

o valor alcançou o montante de R$ 3.008.651,70. Portanto, através da 
explanação realizada, verificou-se que o município aplicou na saúde, durante o 
2º quadrimestre, 31,30%, ou seja, 16,30% acima do mínimo exigido 
constitucionalmente (15%). Finda a apresentação do relatório por parte da 
Diretora do Departamento de Saúde, a mesma esclareceu as dúvidas suscitadas 
pelos Vereadores presentes, os quais se inscreveram em livro próprio para o 
ato. Desta maneira, o Presidente da Comissão Permanente de Saúde, 
Educação, Cultura, Lazer e Turismo, Vereador Julio Antonio Mariano, declarou 
cumprida pelo Departamento de Saúde Municipal as disposições da Lei Federal 
8.689/1993 e encerrou a presente Sessão de Audiência Pública, às 14h45min. 
Para constar, foi lavrada a presente Ata, que após ser lida e aprovada, segue 
assinada pelos Membros da Comissão Permanente presentes.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
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