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AUDIÊNCIA PÚBLICA DE SAÚDE 
REFERENTE AO 2º QUADRIMESTRE DE 2021 

 
 

Às 10.30 horas do dia 30 de setembro  de  2021 foi realizado a Audiência 

Pública no Auditório da CMTECE   referente ao 2º Quadrimestre de 2021 . 

A abertura da audiência do  foi  realizada pela Secretária Municipal de 

Saúde Dra. Guacira Nóbrega Barbi que inicia se desculpando por devido 

problemas técnicos que a apresentação da Audiência será gravada e estará 

disponível no Youtube.A prestação de contas previsto na legislação na 

Constituição Federal regulamentada pela Lei Complementar 141  na qual o 

gestor público  no final do mês subsequente ao quadrimestre em análise 

prestará contas dos meses de maio,junho, julho e agosto.A nossa 

apresentação infelizmente nesse momento de pandemia nós estamos 

fazendo de forma eletrônica.A lei complementar 141 que regulamenta o 

artigo 198 da Constituição Federal tem vários dispositivos dentro  do SUS, 

controle social, a lei 8.142 que criou os conselhos municipais de saúde, as 

audiências públicas quadrimestrais, conferências municipais e relatório  

anual de gestão.A prestação de contas do 2º quadrimestre é o montante de 

recursos recebidos e as despesas nesse período, as auditorias realizadas, 

a oferta e produção de ações e serviços públicos cotejando com indicadores 

de saúde.Nesse segundo quadrimestre ainda estamos desenvolvendo 

muitas ações ainda ligadas ao Covid 19.O Dr. Maurício Rangel Torres  

Diretor  de Planejamento vai trazer informações detalhadas.O Diretor de 

Planejamento  saudou a população local na pessoa  do Excelentíssimo 

Prefeito Dr.Tiago Rodrigues Cervantes, saudar os funcionários da saúde 

que sempre estão a postos e não mede esforços pra atender as nossas 

demandas.O Diretor de Planejamento relatou que esse ano é muito 

importante porque elaboramos o Plano  Municipal de Saúde estabelecendo 

as oficinas junto  com os funcionários, com a população através de consulta 



pública e conselho municipal de saúde resgatando a 11ª  Conferência 

Municipal de Saúde. Os procedimentos realizados no 2º quadrimestre 

compreende os meses de maio,junho,julho e agosto  de 2021  do serviço de 

urgência –Unidade de Pronto Atendimento compreende 266.315 

procedimentos aprovados, e o número de pacientes atendidos 49.031 na 

clinica geral, pediatria, enfermagem,emergências e  trauma totalizam 

pacientes atendidos com média de pacientes dia 399.Continuando com o 

serviço de urgência, paciente por município de origem na grande maioria 

são munícipes de Itanhaém com  49.031 (96.60%), Mongaguá, 

Peruíbe,Praia Grande, São Paulo e outros municípios totalizam 50.757 .A 

Upa nesse quadrimestre realizou 9.577  pacientes  de raio x  com 16.369 

incidências. Na Unidade  de Pronto Atendimento – Pediatria localizada 

atualmente no Cemi – Centro de Especialidades Médicas de Itanhaém 

realizou no quadrimestre 1.424 atendimentos de RX e 2.039 

incidências.Nos meses de janeiro,fevereiro e março   não aparecem  na 

produção porque o serviço estava lotado dentro da UPA. O Serviço de 

Atendimento Móvel de Urgência  Regional a Central de Regulação fica no 

município de Itanhaém  e engloba os municípios de Pedro de Toledo á 

Praia Grande. O Samu Regional    compreende 01 USA (Unidade de 

Suporte Avançado), 03 USB (Unidade de Suporte Básico)  03 URAM 

(Unidade Rápida de Atendimento Móvel) realizaram 52.491 procedimentos  

e atendimento pré-hospitalar 17.691.Total de chamadas e tipo de chamas 

por  Município totalizaram 36.453.Nos serviços  contratados de alta 

complexidade a empresa Centro Integrado de Diagnóstico realizou nesse 

quadrimestre 196 tomografias. A empresa Endonete Clínica de Endoscopia 

e Terapêutica Antoniete realizou 150 exames. (laringoscopia,endoscopia 

com ou sem biopsia,colonoscopia com ou sem biopsia, esclerose de 

esôfago, vídeo laringoscopia e broncoscopia). A empresa Lorena Ribeiro  

realizou 2.350 ultrassons. Outros serviços contratados –locação de 

equipamento de Raio X em atendimento a Unidade de Pronto Atendimento, 

Manutenção Preventiva e Corretiva de equipamento de Raio –X em 

atendimento ao CEMI, Locação de Digitalizadora CR Digital  e Impressora 

para Raio –X  em atendimento ao CEMI e UPA (instalado equipamento no 

CEMI em Março, previsão de instalação no UPA no 2º Quadrimestre/2021, 



Manutenção preventiva e corretiva de Câmaras  de Vacina em atendimento 

á Vigilância à  Saúde,Prestação de Serviço de Home Care e locação de 

ventilador Pulmonar em atendimento a demanda judicial, locação de 

equipamentos CPAP e BIPAP, manutenção preventiva dos consultórios 

odontológicos, locação de cilindros de oxigênio e recarga de oxigênio em 

atendimento aos serviços de saúde do município , locação de veículo em 

atendimento ao EMAD.No laboratório municipal procedimentos aprovados 

totalizaram  195.858 classificado  por tipo de exames: bioquímica, 

hormônios, sorologia,hematologia,parasitologia, urinálise, 

microbiologia,bacteriologia, anatomia patológica e apoio .Solicitação de 

exames  perfazem o total de 200.519. A Vigilância em Saúde realizou 996 

procedimentos . Na Atenção Especializada realizou nesse quadrimestre 

91.214  procedimentos.A unidade que realizou maior número de 

procedimentos foi o Centro de Especialidades Médicas-CEMI com 25.319 

procedimentos seguido pela Central  de Transportes com 22.679 

procedimentos.A fisioterapia municipal disponibilizou para os pacientes uma 

cartilha para fazerem exercícios em casa devido á pandemia.Apresentação 

de fotos e  oficinas, Caps II .O  Programa IST/AIDS e Hepatites Virais 

realizaram nesse 2º quadrimestre 5.810 testes rápido realizados através da 

Atenção Básica, Maternidade, Laboratório e Cini( Centro de Infectologia de 

Itanhaém) e ações extra-muro.Foram distribuídos  97.488 preservativos 

masculinos, 1.740 femininos e 4.800 sachês de gel lubrificante.Manteve-se 

o projeto de prevenção com profissionais do sexo.  O Agendamento Externo 

teve no Quadrimestre 3.127 consultas e 2.098 agendamentos de Exames. 

As faltas de pacientes para consultas e exames totalizaram 1.337. O 

agendamento de    transporte transportou  no quadrimestre realizou 11.998 

pacientes  para São Paulo, Santos e etc com 254 faltas. A produção da 

Atenção Básica perfazem o total  de 221.251 procedimentos .Atividades 

realizadas no período: ação conjunta entre agentes de endemias e agentes 

comunitários de saúde nos bairros, agosto dourado que se refere á 

promoção da amamentação, semana da conscientização da dengue, 

oficinas e reunião com Conselho para tratar do Plano Municipal de 

Saúde,oficinas.O Programa de Saúde Bucal na Atenção Básica com 14 

equipes de saúde bucal, 24 equipes de saúde de família  realizaram  4536 



consultas e 7.741 procedimentos. Na Rede Especializada temos a unidade  

Centro de Especialidades Odontológicas – CEO com 997 consultas 

agendadas e 2.792 procedimentos realizados. Na Vigilância á Saúde – 

Plano Municipal de Combate a Arboviróses :visita á imóveis  agente 

comunitário de saúde -8.340 visitas, agentes de endemias- visita á imóveis 

7.428 -bloqueio contra criadouros 9.840,Nebulização Portátil 3.595,pontos 

estratégicos  trabalhados- 149 e imóveis especiais 127.Total de imóveis 

visitados 29.479.O setor de combate a endemias ações educativas são 

realizadas reunião específica e o número foi 06, realizados dois eventos de 

caminhada, campanhas,de mobilização, roda de conversas/stand, utilização 

de materiais – cartaz/outros 329.Departamento  de Vigilância 

Epidemiológica – doenças de notificações compulsória (agravos notificado)  

num total de 1.751 no quadrimestre. Dessas notificações  foram  

confirmados 551 casos  de dengue, sífilis congênita 001, acidente de 

animais peçonhentos 013, hepatites virais 009,DST 033,tuberculose  casos 

novos 27, total de procedimentos 635 .Nascidos vivos (ocorridos no 

Município) 840,nascidos vivos (residente) 433, nascidos vivos < 2500 gr 

(residentes no município 042, mãe adolescente (residência –(SINASC) <17 

anos 012, nº de consulta pré natal  de 1-3 (SINASC) 023, nº de consulta pré 

natal de 4-6(SINASC) 061, nº de consulta pré natal de 7 e + (SINASC) 

341,óbitos (residente no Município) total de digitados – SVE 469, natimorto 

(Residentes no Município) e investigados pelo SVE 007, óbito <28 dias 

(residente) 02, óbitos < 01 ano (residente) 03, óbito materno(residentes) 

00,óbitos de mulheres(idade fértil (residente) 021, óbito mulher de câncer 

colo útero (residente) 04,óbito por câncer de mama (residente) 06, óbitos 

doenças hipertensivas e infartos do miocárdio residentes) 33, óbitos por 

diabetes (residentes) 35, óbito por doenças cerebrovasculares(residentes) 

41,óbitos por causa indeterminada (residentes) e investigado pelo SVE  

18,óbitos por COVID 19 095.A vigilância  sanitária realizou no período 486 

inspeções(programadas licença inicial, renovação e rotina) 397,atendimento 

as denúncias 059,  coleta de amostras do Programa Pró-água 

087,solicitação de outros órgãos (delegacia,promotoria,etc) 030.Denúncias 

protocoladas: estabelecimento de alimentos 019,farmácias e drogarias 

001,serviços de saúde 008,criação de animais 017,falta de higiene e lixo em 



residências 004 e  COVID-19 (descumprimento de protocolos de prevenção 

e fase vigente)  026 perfazendo o total de 075.A Secretaria de Saúde 

contratou a empresa especializada em serviços de apreensão de animais 

de médio e  grande porte - Rancho Rafael Goes Fortuny.No quadrimestre 

foram 014 eqüinos   apreendidos 007, resgatados 007. O Diretor de 

Planejamento apresentou a prestação de contas do acumulado do 2º 

Quadrimestre  com arrecadação municipal de R$ 94.008.713,71 

transferência da União e Estado R$ 74.162.712,34 perfazendo o total de R$ 

168.171.426,05. Receita da Secretaria de Saúde no 2º quadrimestre 

acumulado total da União R$ 15.252.206,66,Estado R$ 725.148,90, 

Transferências de Outros Municípios –Convênio com o Município de Praia 

Grande R$ 720.000,00, Recursos Judiciário R$ 8.278,97 ,Rendimentos R$ 

61.316,50 perfazendo o total de R$ 16.766.951,03.  Despesas paga  com 

repasse SUS (R$ 16.766.951,03) e R$ 54.616.442,25 Recursos Próprios 

num total de R$ 71.383.393,58. Recursos Próprios, 30,34%. Nas despesas 

por sub função o maior montante foi o Departamento de Urgência e 

Emergência 24,63%,Atenção especializada 22,00% Outras Sub funções 

16,94% , Atenção Básica 24,63%, Vigilância à Saúde 3,16% e Assistência 

Farmacêutica  0,75%. O Diretor de  Planejamento no setor de projetos 

apresenta os recursos recebidos : Deputado Samuel Moreira R$ 240.000,00 

proposta de 2019 aquisição de equipamentos ( 03 mesas ginecológicas,04 

micro-ondas, 04 bebedouros de pressão, 04 baldes lixeira a pedal, 04 

compressores  de ar a óleo, 01 mesa de exames, 06 armários vitrine, 02 

escadas com dois degraus, 03 aparelhos de Rx Odontológico. Deputado 

Arnaldo Faria de Sá  proposta 2019 no valor de R$ 200.000,00 aquisição de 

equipamentos( 04 mesas auxiliares,19 cadeiras fixas palito, 10 longarinas 

de 03 lugares, 02 projetores multimídia.Deputado Cauê Macris Recurso 

Estadual R$ 800.000,00 Construção Unidade de Saúde de Família do  

Guapurá obra em andamento, Deputada Rosana Valle  aquisição de 

equipamento e material permanente para atender a Rede de Urgência –

UPA- recurso crditado em 2021- solicitada abertura de procedimento 

licitatório em 18/08/2021.Deputado  Alexandre Leite proposta 2020- 

aquisição de material e equipamentos permanente para atender a Rede 

Básica ( Guapiranga,USF Loty e USF Suarão) itens adquiridos – 23 ares 



condicionados, 09 bebedouros, 03 cadeiras de rodas para obeso, 09 mesas 

para exames,03 carros macas simples,18 biombos duplo,24 mesas de 

escritório,82 cadeiras fixas palito, 06 estantes de aço, 03 Tv’32,09 mesas de 

mayo,06 estadiômetros,43 baldes lixeiras a pedal,12 arquivos de 

aço,21longarinas de 03 lugares,03 mesas de reunião retangular,21 

armáriosde ao 02 portas, 06 detectores fetais, 02 eletrocardiográfos. Covid -

19-saldo receitas até 2020 no valor de R$ R$ 7.441.250,22 e receita 2021 

Covid-19 R$ 987.619,73  foram realizadas despesas até 31/08/2021 R$ 

4.460.921,54. Referente a total de casos de Covid -19 – 5.741 confirmados 

2015, óbitos 101,recuperados 1.914,descartados 3.727.Referente a 

vacinação –Total de doses 93.753, 1ª dose 63.620 ,pacientes vacinados  2ª 

dose 28.017 dose única 2.116 O Dr. Maurício agradece a atenção de todos.  
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 (https://www.flickr.com/photos/governomunicipaldeitanhaem/sets/)
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 (https://www.instagram.com/prefeituradeitanhaem/)
 Oportunidade

de 
Emprego

(http://www2.itanhaem.sp.gov.br/pat-de-itanhaem-possui-vagas-de-
emprego/)


Educação

Escolas, creches, equipe
da educação, cardápio da

merenda escolar,
projetos

(/educacao/)


Serviços

2ª Via Carnê,
Atendimento On-line,
Consulta de Débitos e

Protocolo

(/servicos/)


Vacinação

Cadastro para a Vacinação contra
Covid

(http://online.itanhaem.sp.gov.br/sigonline/#dashboard)


Concursos

Estaduais e federais,
processos seletivos e

concursos públicos

(/concurso-publico/)


Turismo

Informações sobre a
Cidade, Pousadas, Hotéis,

Colônia de Férias,
Roteiros

(/turismo/)

Publicado em: 30/09/2021 - Última modificação: 30/09/2021 - 14:27
comunicacao@itanhaem.sp.gov.br

Audiência Pública da Saúde foi realizada nesta quinta
(30)
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Compartilhar:

 (/#facebook)  (/#twitter)  (/#whatsapp)  (/#pinterest)  (/#email)

 (https://www.addtoany.com/share#url=http%3A%2F%2Fwww2.itanhaem.sp.
publica-da-saude-foi-realizada-nesta-
quinta30%2F&title=Audi%C3%AAncia%20P%C3%BAblica%20da%20Sa%C3%BAde%
A Prefeitura realizou, nesta quinta-feira (30), a Audiência Pública da Saúde referente ao 2º quadrimestre de 2021. Em decorrência de
problemas técnicos ocasionados na região pelo rompimento de cabos da rede de fibra óptica, a transmissão em tempo real via internet do
evento foi prejudicada. Em cumprimento aos princípios da transparência e da publicidade dos atos públicos, estaremos divulgando por meio
deste link (https://www.youtube.com/watch?v=BneR_BIdxHc).

Siga a Prefeitura de Itanhaém no Instagram (https://www.instagram.com/prefeituradeitanhaem/), no Facebook
(http://www.facebook.com/prefeituramunicipaldeitanhaem), no Twitter (https://twitter.com/pref_itanhaem), no Youtube
(https://www.youtube.com/channel/UCjlutucX7NdhG3ha_6gtG-g) e no Flickr
(https://www.flickr.com/photos/governomunicipaldeitanhaem/sets/)

Os profissionais apresentaram relatórios da quantidade de procedimentos realizados nos estabelecimentos públicos, e também as contas
públicas da Secretaria  Municipal de Saúde.

Além disso,foram abordados os investimentos feitos em obras, reformas, aquisição de materiais e insumos. A audiência é prevista pela Lei
Federal (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp141.htm) Complementar Nº 141, de 13 de janeiro de 2012.

Mais Notícias
 11/10/2021

Boca da Barra recebe a Taça São Paulo Juvenil (sub 17) e a 1ª Copa Itanhaém Capital do Beach Soccer de Base
(http://www2.itanhaem.sp.gov.br/2021/10/11/taca-sao-paulo-juvenil-sub-17-e-1a-copa-itanhaem-capital-do-beach-soccer-de-base-
comeca-nesta-terca-12/)

 13/10/2021

Saúde realiza esquema especial de vacinação nos bairros (http://www2.itanhaem.sp.gov.br/2021/10/13/saude-realiza-esquema-especial-
de-vacinacao-nos-bairros/)

 13/10/2021

Debaixo de chuva, 1ª etapa do Circuito Itanhaense de Surf acontece no Centro (http://www2.itanhaem.sp.gov.br/2021/10/13/debaixo-de-
chuva-1a-etapa-do-circuito-itanhaense-de-surf-acontece-no-centro/)
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 13/10/2021

PAT de Itanhaém está com 260 vagas de emprego (http://www2.itanhaem.sp.gov.br/2021/10/13/pat-de-itanhaem-esta-com-260-vagas-
de-emprego/)

 13/10/2021

Turismo realiza cadastro de bares e restaurantes (http://www2.itanhaem.sp.gov.br/2021/10/13/turismo-realiza-cadastro-de-bares-e-
restaurantes/)

 13/10/2021

Viagem Literária com contações de histórias acontece na próxima quarta (20) (http://www2.itanhaem.sp.gov.br/2021/10/13/viagem-
literaria-com-contacoes-de-historias-acontece-na-proxima-quarta-20/)

Boletim Oficial

Edição 706 - 6 a 13 de outubro de 2021
(http://www2.itanhaem.sp.gov.br/boletim-oficial/edicao-706/)

A Prefeitura
Secretarias (http://www2.itanhaem.sp.gov.br/secretarias)

Procuradoria Geral do Município (http://www2.itanhaem.sp.gov.br/procuradoria-geral-do-municipio/)

Prefeito (http://www2.itanhaem.sp.gov.br/o-prefeito/)

Vice-prefeito (http://www2.itanhaem.sp.gov.br/o-vice-prefeito/)

Boletim Oficial (http://www2.itanhaem.sp.gov.br/boletim-oficial/)

Órgãos
Câmara Municipal (http://www.itanhaem.sp.leg.br/)

Fundo Social de Solidariedade (http://www2.itanhaem.sp.gov.br/fundo-social/)

Itanhaém PREV (http://www.itanhaemprev.com.br/)

Ouvidoria (http://www2.itanhaem.sp.gov.br/ouvidoria)

Saúde (http://www2.itanhaem.sp.gov.br/saude/)

Serviços e Urbanização (http://sdi.gedxml.com.br/)

Transparência Coronavírus (http://transparencia.itanhaem.sp.gov.br/)

Ao vivo (http://www.itanhaem.sp.gov.br/aovivo4/)

Boletim Oficial (http://www2.itanhaem.sp.gov.br/boletim-oficial/)

e-SIC (http://www2.itanhaem.sp.gov.br/servico-de-informacao-ao-cidadao-sic/)

Leis e Decretos (http://www.itanhaem.sp.gov.br/legislacao-municipal/)
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http://www2.itanhaem.sp.gov.br/secretarias
http://www2.itanhaem.sp.gov.br/procuradoria-geral-do-municipio/
http://www2.itanhaem.sp.gov.br/o-prefeito/
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Ouvidoria (http://www.itanhaem.sp.gov.br/ouvidoria/)

Simbolos oficiais (http://www2.itanhaem.sp.gov.br/simbolos-oficiais/)

Portal Transparência (http://www2.itanhaem.sp.gov.br/portaltransparencia1/)

Acessibilidade (http://www2.itanhaem.sp.gov.br/acessibilidade/)

 (https://www.facebook.com/prefeituramunicipaldeitanhaem?v=wall)

 (http://www.twitter.com/pref_itanhaem)

 (https://www.flickr.com/photos/governomunicipaldeitanhaem/sets/)

 (https://www.youtube.com/user/governomunicipal)

 (https://www.instagram.com/prefeituradeitanhaem/)

 Oportunidade
de 
Emprego

(http://www2.itanhaem.sp.gov.br/pat-de-itanhaem-possui-vagas-de-
emprego/)

Atendimento:
9 às 16 horas

Call - Center
9 às 16 horas

Telefone:
(13) 3421-1600 - PABX

Endereço:
Av. Washington Luiz, 75 - Centro 
CEP 11740-000

Redes Sociais:
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