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Dia trinta e um de maio de dois mil e vinte  e dois ,ás dezesseis  horas acontece a realiza-

ção na Secretaria de Saúde da Audiência  Pública referente ao 1º Quadrimestre de 2022 

que será transmitida ao vivo pelo Youtube Oficial.A abertura da audiência foi realizada 

pelo Diretor de Planejamento  Dr. Mauricio Rangel Torres começou a  apresentação da 

nossa audiência pública,   saudando  toda a população de Itanhaém na pessoa do exce-

lentíssimo  Senhor Prefeito Municipal Doutor Tiago Rodrigues Cervantes, saudar todos os 

valorosos funcionários da saúde na pessoa da secretária  Dra Guacira Nóbrega Barbi, do 

nosso  secretário adjunto Marcelo Jesus, saudar todos os membros do Conselho Munici-

pal de Saúde que tem se esforçado ao máximo para cumprir o seu papel na  pessoa da 

Presidente Maria Aparecida Silva. Saudou   também todos os diretores e coordenadores 

de unidades  que não tem medido esforços para fazer a gestão dos nossos serviços. A-

gradeceu especialmente a Ivone e Yuri que  durante tantos anos fizeram a audiência pú-

blica, e agora Danila e Mateus que estão no nosso planejamento junto comigo, estamos 

agora responsáveis pela elaboração deste documento, não que Yuri e Ivone não continue 

ajudando a gente, continua sim ajudando.Fazer um  histórico  da Constituição de 88 no 

seu artigo 196  que a Saúde é direito de todos e dever do Estado garantido mediante polí-

ticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e 

ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção, recu-

peração, com esse artigo 196 nasce o nosso SUS sistema único de saúde um dos um dos 

maiores sistemas públicos de saúde do mundo, a partir daí todo o arcabouço jurídico que  

regulamenta esse sistema e ao mesmo tempo o controle social a participação ativa de 

toda a sociedade nas decisões e controle da  saúde em todas as esferas, a participação 

exercida pelos conselhos de saúde tanto nacional, estaduais e municipais pelas conferên-

cias de saúde, dentro do que a legislação determina nós devemos anualmente prestar 

contas de tudo que foi feito, realizado tanto na parte financeira ou na parte de ações reali-

zadas, além desse relatório anual de gestão apresentado anualmente ao Conselho Muni-

cipal de Saúde e  relatórios quadrimestrais.Cada quadrimestre você apresenta o relatório 

do quadrimestre anterior. A  primeira audiência pública está se referindo aos meses de  

janeiro, fevereiro, março e Abril . Estaremos apresentando tudo que foi realizado em ter-



mos de produção de atendimento, procedimentos, ações de saúde e o demonstrativo fi-

nanceiro com receitas e despesas. Essa audiência vai ficar disponível no site da prefeitu-

ra, tanto gravação  da apresentação como o documento em si  para futuras consultas, se 

alguém tiver alguma dúvida, sugestão críticas podem enviar por e-mail durante a apresen 

tacão que nós teremos imenso prazer de  responder. A lei complementar 141 regulamenta  

a questão do que  investir em saúde cada ente federado e também regulamenta a ques-

tão da apresentação das audiências públicas. A nossa apresentação  começa  pelos pro-

cedimentos realizados na  Unidade de Pronto Atendimento (UPA)  junto com o  Serviço de 

Atendimento Médico de Urgência e Emergência (SAMU) que faz parte de nossa Rede de 

Urgência e Emergência. Os  procedimentos aprovados no quadrimestre da Unidade de 

Pronto Atendimento são   407.160.Chama atenção o grande aumento do número de pro-

cedimentos em Janeiro, alta temporada. O mês de janeiro  é bem  complicado para muni-

cípios  turísticos que recebem muita população flutuante, isso  impacta direto no servi-

ço.Número de pacientes atendidos  em janeiro 20.801, fevereiro  diminui os atendimentos  

em  13.218 aumenta um pouco em março e Abril  totalizando no  quadrimestre 66. 359. 

Observa que o número de pacientes atendidos dia é um número bem considerável Janei-

ro 671 pacientes dia, fevereiro 472, Março 530,abril 530 .Na  UPA  os principais agravos 

que foram atendidos: síndrome gripal e covid  foi o que predominou em janeiro,  altíssimo 

número de caso, depois o gastroenterocolites agudas são  todas as manifestações de 

diarréia  e vômito que causa as infecções gastrointestinais e a dengue. Dos 6.343 atendi-

mentos só desse agravos  em Janeiro, representaram mais de trinta por cento dos aten-

dimentos. A  síndrome gripal vai caindo e depois volta a subir em   março e  diminuiu um 

pouco em abril. A covid em    Janeiro 2.524  para 163 depois 147 e 118 .Agora tá voltando 

a subir então mais uma vez,  temos  que  cercar de cuidado   porque já está voltando a 

subir o número de casos de covid. Continuando na UPA o atendimento por município  

predominância   é a população de Itanhaém que  utiliza mais  de dois mil entre São Paulo 

e outros municípios que não são da região, mostrando mais uma vez que a alta tempora-

da impacta direto nesse serviço. Os pacientes atendidos no quadrimestre é  65.803, 

92,54% morador residente em  Itanhaém.  Pacientes atendidos relação raio-x - 9.106 pa-

cientes no quadrimestre que passaram pelo Rx. Procedimentos  de RX - 15988. A  UPA 

Pediatria, em março do ano passado  a Secretária  de Saúde assumiu separou o atendi-

mento   da UPA da pediatria,  continua sendo provisório, logo mais será construído um 

anexo com atendimento de Pediatria na nossa Upa,com a reforma completa da UPA para 



melhorar esse serviço. Pacientes de Pediatria totalizaram para fazer raio-x 5.742 e o nú-

mero de incidências seria o número de raio-x  8.603.O Samu nosso outro equipamento da 

rede de urgência e emergência é Regional e não atende só Itanhaém, mais cinco municí-

pios.Possui uma unidade de  suporte avançado  , três suporte básico,  três motolâncias e 

a central de regulação  onde são atendidos todas as chamadas  que totalizaram no  qua-

drimestre 58.331e  60 1912 procedimentos  aprovados. Maior número de chamadas  foi 

no mês de janeiro, sempre a alta temporada impactando  direto nesse serviço principal-

mente de urgência e emergência. Atendimento pré-hospitalar dividimos: Clínico, Neo Na-

tal,Obstétrico, Pediátrico,Psiquiatria  e trauma,  a maioria dos procedimentos é de atendi-

mento clínicos, seguidos  de trauma no total de procedimentos 4.093. Chamadas por mu-

nicípio : Pedro de Toledo, Itariri, Peruíbe, Itanhaém, Mongaguá e Praia Grande  a maioria 

das chamadas  são de Itanhaém, seguido de Praia Grande no total   de chamada 

42.789.Tipo de chamado: (chamada de ligações de cidades não regionais, informação, 

regulação médica, transferência internação, transferência sem regulação, trotes),   a mai-

or parte das chamadas foram para pedidos de informação 13.814 seguido de regulação 

médica 4.234.Chama atenção o grande número de trotes  832,  no total de chamadas no 

quadrimestre de 20.895. Serviços Contratualizados: as vagas  de especialidades oferta-

das pelos  Ames não são suficientes por isso  temos que contratar  empresas para com-

plementar esse serviço. O Centro Integrado de Diagnóstico  realiza  as tomografias teve 

um número baixo  de tomografias realizadas no quadrimestre por conta  que tivemos bas-

tante vagas disponíveis nos Ames. O  Centro Integrado de Diagnóstico realizou 62 tomo-

grafias sendo: 19 Janeiro ,19 fevereiro, 16  Março, 08  Abril   de tomografia de  crâ-

nio,cervical, lombo sacro, parte de membros superiores, tórax, membros inferior, abdômen 

superior ,abdômen inferior e tomografia dorsal. Endonette  Clínica de Endoscopia Tera-

pêutica Antoniete  realiza: endoscopia , endoscopia com biópsia, colonoscopia 

,colonoscopia com biópsia, esclerose de esôfago, vídeo laringoscopia e broncoscopia 

num  total de endoscopia realizados no  quadrimestre 139. Serviço contratado Lorena Ri-

beiro realiza  exame de ultrassonografia (obstétrica, transvaginal, mamária, abdômen total 

, aparelho  urinário,articulação total, próstata ) num total 3.408 atendimentos. Lumiar Heal-

th Care locação de concentradores de oxigênio,  janeiro  57 , fevereiro 54,março 55, abril 

54.Outros serviços contratados: locação de equipamento de raio-x na a Upa, manutenção 

corretiva de equipamentos de raio-x , no centro de especialidades médicas, locação digi-

talizadora CR digital impressora para raio-x no CEMI e Upa,manutenção preventiva e cor-



retiva de câmera de vacina para vigilância à saúde,serviço de home care,   locação de 

ventilador pulmonar atendendo  demanda judicial e locação de equipamentos cpap e bi-

pap para atender a demanda de pacientes  que tem problema pulmonar respiratório, ma-

nutenção preventiva nos consultórios odontológicos através do programa de saúde bucal, 

locação de cilindro de oxigênio e recarga de oxigênio  no atendimento a serviços ao muni-

cípio e locação de veículo  emad - equipe multidisciplinar de atenção domiciliar. Na vigi-

lância em saúde os procedimentos aprovados foram total de 636,esses procedimentos 

compreende toda a vigilância epidemiológica,sanitária  ambiental e saúde do trabalhador. 

O laboratório municipal atende toda a demanda da  rede de ação primária, atenção espe-

cializada,serviços de urgência e emergência no total de procedimentos no quadrimestre 

231.565, com predominância nos exames de bioquímica (ácido úrico,albumina,cloro, co-

lesterol, creatinina, potássio, ureia e outros), seguido de hematologia  28.682,  exames de 

bioquímica foi realizado 155.316. Solicitações de exames por  unidade –realizados no 

próprio laboratório, caps I, Caps Ad, Caps II, centro de infectologia, todas as unidades da 

atenção básica  que são 10,UPA  e Sesmt. As solicitações de exame por departamentos a 

rede de atenção básica solicitou 136.988 exames no quadrimestre, unidade de pronto a-

tendimento UPA  65.942 exames, outros( laboratório, Visa,Sesmt) 18.089, a rede de aten-

ção especializada  15.868 exames.Evento realizado no  primeiro  quadrimestre: 1ª Confe-

rência de Saúde Mental de Itanhaém, reunião preparatória e uma pré-conferência  a ser 

realizada no município e sairão os delegados para representar na etapa regional e esco-

lhidos para Estadual. Produção da atenção especializada compreende  11 unidades ( cen-

tro de especialidades médicas de Itanhaém,Caps II, cescrim, CEO, centro municipal de 

reabilitação, centro de infectologia (Cini), fisioterapia,cedi (sede  de tratamento de diabe-

tes), central de transportes,caps ad, caps I perfazem  num total  de procedimen-

tos113.211. Atividades:  Centro de Infectologia Itanhaém  realizaram  nesse período 5.744 

testes rápidos que  foram realizados na atenção básica, maternidade, Laboratório,Cini e 

ações extra-muro(Testes rápidos de HIV, sífilis, hepatite b e hepatite C.Foram distribuídos  

para a  população preservativos masculinos 149.184, preservativos femininos 2.512 e sa-

ches de  gel lubrificante quase 9 mil,foto na associação  viver bem terceira idade - testa-

gem e c.t. primeiro passo –testagem.Atividades do primeiro quadrimestre do CINI que 

mantêm com o projeto de prevenção com profissionais do sexo, orientações,fevereiro -  

teste de HIV, hepatite C no centro de reabilitação social Jr com aproximadamente oitenta 

usuários atendidos no carnaval.Em março realizaram palestras  sobre IST/Aids e  hepati-



tes Virais, teste-rápido de  hepatite C na Associação Viver Bem  da terceira idade e na 

clínica de reabilitação primeiro passo,testando ao todo aproximadamente  100 pesso-

as.No mês  de abril palestra em duas escolas estaduais para alunos do ensino médio. Dia 

Internacional da síndrome de Down e CMR – centro municipal  de reabilitação  atende 

criança com síndrome de down de 0 a 12 anos em atendimento de fisioterapia, fonoaudio-

logia e psicologia.Os mesmos também podem ser encaminhados para o centro de reabili-

tação da  Praia Grande-CER  ou Rede Lucy Montoro de acordo com as necessidades do 

caso.Em comemoração ao dia internacional da síndrome de Down, foram coletados o re-

lato de duas mães que  frequenta o serviço: Maria da Graça e Regiane Tavares de Almei-

da Lira. Caps I – Programa Cuidar  -dia mundial da conscientização do autismo, capacita-

ção  “ aprendendo a ouvir “ direcionada aos professores da Educação Munici-

pal.Procedimentos do  agendamento externo: a central de regulação de vagas agendou 

para o ame Praia Grande, ame  Santos e Hospital Guilherme  4.652, pacientes  ausentes 

1260, total de exames 3.756,ausente 1006  significa  que a medida que esses pacientes 

agendados não conseguem comparecer,  com  tempo vai diminuindo o número de vagas, 

mostra que não há  necessidade do que solicitam. Estamos conversando  com a popula-

ção para que não falte nas consultas agendadas porque senão pode ocasionar a diminui-

ção de oferta dessas vagas pelos Ames e HGA.   Os tipos de  consultas que são agenda-

das  no agendamento o externo para vários tipos de especialista: alergologia, cardiologi-

a,cirurgia geral, cirurgia vascular, dermatologia, endócrino, fisioterapia, ginecologia, e ou-

tras especialidades.Exames:audiometria, impedanciometria, colonoscopia, ecocardiogra-

ma,eletroencefalograma e outros.O   agendamento de transporte é o  número de pessoas 

transportadas e os tipos de carros  disponíveis para São Paulo: 5 horas da manhã e  ás   

8:00hs. Santos 5 horas da manhã e  9:00hs, carro para levar pacientes para  fazer hemo-

diálise, casa da esperança, demanda especial (Piracicaba, Bauru Ribeirão Preto, Soroca-

ba e algumas viagens Santos e São Paulo, carro para registro e carro adaptado  transpor-

tamos em janeiro 3.233 pessoas,fevereiro 3.227, março 3.805,abril 3.460  totalizaram  

13.725 no quadrimestre. Faltas: Janeiro 102, fevereiro 53. março 70 e  abriu 72 totalizou 

297 pacientes faltosos.Procedimentos: atenção básica são 10 unidades de Saúde da Fa-

mília, emad e academia de saúde .Tem o número de equipes por unidades e os procedi-

mentos realizados aprovado nos  meses, janeiro, fevereiro, março e abril que  totalizou 

196.876.O  procedimento da  academia de saúde está retomando agora as ativida-

des,começando a fazer um cronograma de atendimento de todas essas unidades .O nos-



so programa de saúde bucal também está em todas as as unidades de atenção primária 

com 14 equipes , o ceo  da atenção especializada com 04 dentistas  que atende pacientes 

encaminhados da  atenção primária para realizar tratamento: tratamento de gengiva,  se-

miologia, diagnóstico bucal, pacientes especiais, cirurgia buco-maxilo facial. Na rede es-

pecializada no CEO - número de consultas  146 Janeiro,fevereiro  235, março  209 e abril 

226 totalizou  816 consultas no quadrimestre.Procedimentos  480  janeiro, 793 fevereiro, 

701 março e abril 777 totalizou 2.751 procedimentos realizados no CEO.Dados de produ-

ção  de consultas saúde bucal do primeiro quadrimestre , 10 unidades saúde da família   

totalizaram no quadrimestre 5.558 consultas realizadas.Procedimentos saúde bucal  reali-

zaram 13.035 no quadrimestre.Atividades: evento sexta-feira azul com a conscientização  

do autismo  ações realizadas na USF Guarapiranga , USF Belas Artes,USF Centro. Na 

UBS Belas Artes evento dia das mulheres,  março lilás, ação de dengue na feira, Evento 

USF Centro  mês da mulher. 

 Evento  USF Gaivota campanha de vacinação contra COVID -19 e Influenza , Evento 

USF Guapiranga  entrega  de preservativos, informativo sobre ISTS e arboviroses, orien-

tações de segurança do Corpo de Bombeiros, Evento USF Oásis E-Social em parceria 

com a Casa da Mulher., Grupo de gestantes.Vigilância à Saúde: atividades fazem visita a 

Imóveis seria a prevenção, orientação ao moradores em  relação as arboviroses( dengue, 

Zika febre amarela e chikungunya) são  as visitas os agentes de endemias e comunitários 

fazem aos imóveis fazendo  orientação, tem um bloqueio contra criadouros  eliminação de 

possíveis criadores quando a casos suspeitos e confirmados de doenças na  região.Fazer 

um bloqueio na região, examina as residências, aplica inseticidas são o que chamamos 

de ponto estratégicos., local com alto números de recipicientes( ferro velhos, reciclagens, 

etc) Imóveis especiais local com grande rotatividade de pessoas( prédio públicos e priva-

dos, escolas, etc . A atividade  de nebulização portátil  aplicação de inseticida, quando há  

casos confirmados de dengue ou suspeito de zika, febre amarela e chikungunya). Pen-

dência número de casas não atingida pela visita dos agentes (fechada, recusa, tempora-

da, etc).Ações educativas (ações, atividades e  programadas por profissionais para cons-

cientizar e alertar a população sobre como se prevenir contra o aedes. Plano Municipal de 

Combate a Arbovíroses  no primeiro quadrimestre realizado e com relação ao bloqueio 

casa  trabalhadas  468, Fechadas 980, recusas 22  realizou 1.470. Nebulização   casas  

trabalhadas 470, fechadas  961,recusas  35 no total 1.473 residências.Visitas a Imóveis 

agente comunitário de saúde trabalhadas  3.963, Imóveis fechados 1857, recusas 19 Total 



5.839. Visita  a imóveis  casas trabalhadas 1.488, residências fechadas 1527, recusas 27 

no total 3.042. Imóveis cadastrados casas trabalhadas ponto estratégicos  211,imóveis 

especiais trabalhadas 125,fechados imóveis especiais 02,positividade 0,95%,  imóveis 

especiais 6.40%.ADRL/LIRA  trabalhadas 2.086,fechados 3.799, recusas 15,positividade 

3,3%. Ações de Mutirões Contra o Aedes no mês de fevereiro  no bairro Ieda no Belas 

Artes foram trabalhados 989 casas ,residências fechadas 1398, recusa 39 no  total de 

2426.Ação mutirão em parceira  com os agentes  comunitário de colaboração da atenção 

básica em saúde, esses mutirões total de imóveis visitados entre os meses de Janeiro a 

Abril foi 20.488. Lembrando que o número de caso de arboviroses no primeiro quadrimes-

tre já superou no Brasil no Estado  de  São Paulo, Baixada Santista os números do ano 

inteiro de 2021.  Essas ações não é só do poder público depende da população colaborar 

eliminar focos de mosquito, só a população ajudando , visitar todas as casas,tem que ter 

uma conscientização da população, têm que ser nosso parceiro, tem que ser os grandes 

aliados no combate ao aedes , dengue Zika chikungunya .O  departamento de vigilância 

epidemiológica são as doenças de notificação compulsória e por notificação: casos de 

dengue foram notificados no quadrimestre 284, chikungunya008, hanseníase 004, leptos-

pirose 001,sífilis congênita 11,acidentes animais peçonhentos 14, meningite, sarampo 

nenhum caso,hepatites virais 13 , infecções sexualmente transmissíveis 94, tuberculose 

casos novos 28, covid - chama atenção número de suspeitos de covid  7.761 total de noti-

ficações  8.218 .Notificações dos casos que foram confirmados: dengue 31, chikungunya 

,zika, nenhum,hanseníase 04, leptospirose nenhum, sífilis congênita nenhum, acidente 

animais peçonhentos  11, meningites   rubéola e sarampo  nenhum, hepatites virais 12, 

infecções sexualmente transmissíveis 94 ,tuberculose 23 e casos confirmados covid  

3.594 num  total de casos de doenças de notificação compulsória que foram confirmados 

3.769 no quadrimestre. Departamento de  vigilância epidemiológica de  Janeiro abril : 

nascidos vivos  689,  são nascidos vivos na  maternidade do Hospital Regional de Itanha-

ém ,compreende a todos os municípios da região  que são atendidos por esta maternida-

de.nascidos vivos residentes 371, nascidos vivos < 2.500gr  total 45, mãe  adolescente e 

menor de 17 são 16.Foi realizado um trabalho  ao longo dos anos para diminuir a incidên-

cia de gravidez na adolescência através de  informação de palestras nas unidades, esco-

las. número de consultas de pré-natal de  1-3 consultas  são 26,número de consultas de 

pré-natal de 4 a 6 são  65, número de consultas  pré natal 7 + são 271,  e óbitos residen-

tes no município são  378, natimorto   são 03, óbito  menor de 28 dias são  3, óbitos me-



nor de um ano são 05, óbito materno 01 , óbitos de mulheres em idade fértil (10 a 49 a-

nos) são  20,  óbito de mulher câncer de colo uterino são 02, óbito de  mulher câncer de 

mama são  04. Sobre as questão  da mortalidade,comparamos  o  ano passado que  ti-

vemos a questão da taxa de mortalidade infantil, temos  trabalhado nesses últimos dois 

anos forte  na questão  da melhoria do atendimento de  pré natal da qualificação dessas 

consultas ,da melhoria da assistência ao parto do  Hospital Regional de Itanhaém.Temos 

um comitê de mortalidade de investigação dos óbitos maternos,fetais e infantis com a  

tarefa de investigar o que aconteceu, porque aconteceu esses óbitos tanto maternos, fe-

tais e infantis.Essa investigação para  melhorar essa condição e diminuir essa taxa de 

mortalidade que é um dos indicadores mais importantes da questão de saúde pública.. 

óbitos  por causa indeterminada  são 10, óbitos por doenças cerebrovasculares são  29, 

óbito por diabetes são 22, óbitos  doenças hipertensivas e  infartos do miocárdio são 

49,óbitos por covid são  38 e óbitos por dengue nenhum. Retomamos os acompanhamen-

tos os  doentes crônicos porque tem que abaixar essa questão desses óbitos  porque se 

essas pessoas foram acompanhados, fazer atividades físicas, serem orientadas quanta a  

alimentação, tomar seus medicamentos, a tendência é cair esses  dados .A divisão de 

vigilância epidemiológica  Covid  19 realiza  quinzenalmente reunião da comissão de ava-

liação de óbitos, na Divisão de Vigilância Epidemiológica, no Departamento de Vigilância 

em Saúde, com os Médicos e Técnicos   da Secretaria Municipal de Saúde.Realização de  

monitoramento diário de pacientes internados,avaliação e acompanhamento de surtos em 

diversas instituições .São monitorados pelas unidades de saúde via telefone.Vacinação 

contra covid   total doses  foram 48.382, primeira dose  1.764,segunda dose 4.938e  do-

ses adicionais tomaram 41680.Vacinação infantil contra covid  de  5 anos  a 11 anos total 

de doses aplicadas 14.443 ,primeira dose 9.043, segunda dose 5.390. Casos de covid no 

quadrimestre: notificados um total de 7.717, confirmados 4.092, descartados 3.553 inter-

nações 61, recuperados 4.053, Óbitos 39 e óbitos investigados 39. Atividades e ações: 

Inspeções em estabelecimentos 324, programadas (licença inicial , renovação e rotina ) 

245 atendimento a denúncias 67, coleta de amostras de água do programa Pró-Água 74, 

e solicitação de outros órgãos (delegacia, promotoria) 12, num total de atividades e ações 

da Vigilância Sanitária 722.Denúncias  protocoladas:31 estabelecimento de alimentos, e 

farmácias drogarias nenhum, serviços de saúde 03,criação de animais 11, falta de higiene 

e  lixo em  residências, terrenos, sucatas e vias públicas  são 06, covid 19  (descumpri-

mentos de protocolos de prevenção e fase vigente) são o 12  que totalizou 63. Prestação 



de contas –Composição da receita da Prefeitura Municipal de Saúde , o que recebemos 

de impostos IPTU ,Imposto de Renda, ITBI e ISS, multas e juros, multas de juros de mora 

da dívida ativa e divida ativa de impostos. Total  de recurso próprio recebido R$ 

67.557.092,07, transferências da União-cota - parte do Fundo de participação do municí-

pio, cota parte  imposto territorial.Transferências do Estado – cota parte ICMS (100%), 

cota parte te do IPVA 100% , cota  parte do IPI exportação 100% num total de recursos 

Federais e Estaduais 47.324.277,73 totalizando  próprios, federal, estadual  R$ 

114.881.369,80.Receita  da secretaria de saúde -atenção básica, atenção de média e alta 

complexidade  ambulatorial e hospitalar, vigilância em saúde, assistência farmacêutica, 

investimentos, gestão e  enfrentamento  covid no total de recursos da  União R$ 

7.230.813,59.Recurso do Estado -programa  dose certa, projeto verão , diabetes no total 

de R$ 195.990,40.Referente  ao 1º quadrimestre transferência de outros municípios R$ 

360.000,00 .Essa  transferência de outros municípios é o Município de Praia Grande que 

repassa o recurso referente ao Samu Regional, receitas e rendimentos  R$ 111.764,69 

num total de  receita  de R$ 7.898.568,68.Despesas da Secretaria de saúde –R$ 

8.868.487,05  recursos Sus R$ 27.883.173,25 recursos próprios totalizando R$ 

36.751.660,00. Descrição simplificada despesas  empenhadas :despesas correntes (pes-

soal  e encargos ) R$22.757.538,40, material de consumo e serviços de terceiros R$ 

13.808.732,34. Despesas de Investimentos R$ 185.389,56 num total das despesas de R$ 

36.751.660,00  o que equivale 24,27% de recursos próprios . A porcentagem de  recursos 

próprios investido em saúde  tem que ser mínimo de quinze por cento.Despesas da secre-

taria de saúde por subfunção: rede de urgência e emergência com mais de 12 milhões  

representa 33,04%,   especializada com mais de 9 milhões e quinhentos, básica com  

mais de 8 milhões e 300 mil, assistência farmacêutica,   vigilância e outra sub fun-

ções.Outras subfunções (obrigações patronais, processos judiciais, isonomi-

a,alugues,impressões,auxílio-alimentação, auxílio-moradia, indenização e, restituição. 

Recursos recebidos e despesas Covid – saldo de R$ 1.162.371,06, Estado 244.096,63 

totalizando R$ 1.406.467,69. Créditos 2022:  Federal  R$ 112.660,30 Próprios R$ 

1.291,95, despesas liquidadas:R$  556.082,01 com saldo de R$ 964.337,93.Emendas 

parlamentares creditadas pelo Ministério da Saúde:R$13.500,00 aquisição de equipamen-

to e material permanente para atender a Rede Básica,Deputado Arnaldo Faria de Sá R$ 

200.000,00 aquisição de equipamentos para atender a Rede Especializada  Caps – itens  

adquiridos, proposta ainda em vigência. Deputada Rosana do Valle R$  300.000,00 aqui-



sição de equipamento e material permanente para atender a Rede de Urgência - UPA , 

solicitado  abertura de processo licitatório, Deputado Alexandre Leite R$  250.000,00  a-

quisição de equipamento e material permanente para atender a Rede Básica (Guapiranga 

, Loty e Suarão) itens adquiridos.Emendas parlamentares   no total de R$ 

763.500,00.Emendas parlamentares creditadas  pela Secretaria de Saúde do Estado de 

São Paulo -Deputado Cauê Macris R$  800.000,00  construção da unidade de saúde do 

Guapurá,  Deputado  Caio França R$ 150.000,00 equipamentos e material permanente 

para Fisioterapia e  Centro Municipal de Reabilitação num total de R$ 950.000.Emendas 

parlamentares solicitadas ao Ministério da Saúde – ainda não creditadas os recursos : 

Deputada Rosana Valle R$ 700.000 para reforma da Unidade de Saúde da Família do 

Coronel  e Suarão, Dep. Alex Manente R$ 1.000.000,00  incremento para atenção primá-

ria : Dep. Samuel Moreira R$  200.000,00 ,Dep. Coronel  R$ 100.000,00,Incremento tem-

porário MAC -Dep. Mara Grabrilli R$ 100.000,00, Dep. Paulo Pereira da Silva 200.000,00, 

Dep. Celso  Russomanno 200.000,00 e Dep.  Joice Hasselmann R$ 500.000,00,Dep. Ro-

sana Valle R$ 164.003,00 aquisição de equipamento e material permanente Rede Espe-

cializada   totalizando R$ 3.164.00,00.Emendas parlamentares solicitadas para o Esta-

do:Deputada  Adriana Borgo R$ 100.000,00 construção do Núcleo de Atenção Especial a 

Criança e Adolescente que possui transtorno do espectro autismo, em aprovação orça-

mentária, Dep. Caio França  R$  150.000,00 para aquisição de equipamentos da Unidade 

de Saúde da Família do Guapurá, em aprovação orçamentária, Dep. Adalberto Freitas R$ 

100.000,00 custeio saúde em aprovação orçamentária,Dep. Adalberto Freitas R$ 

100.000,00 para equipamento Unidade de Saúde da Família do Guapurá  em aprovação 

orçamentária  no total de R$ 450.000,00.Essa audiência é elaborado pela diretoria finan-

ceira Diretoria de planejamento. Nosso muito obrigado a todos. Encerrado esta audiência 

um abraço a toda a população ,a todos funcionários.  
 





 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


