
ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA REALIZADA NO MUNICÍPIO DE NOVAIS. NO DIA 

22 DE FEVEREIRO DE 2022 PARA APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO DO 3º 

QUADRIMESTRE DO EXERCÍClO DE __ ?02'1, REFERENTE À GESTÃO DAS 

ACÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE. 

Aos vinte e dois dias tio rnês d8 feverEw o do ano d,• de is mil e vinte e dois 

{:!.L/02/2022) às quinze horas (15h00mi,1). nt, Sede dcl C,1111.1m Municipal de Novais 

localizada na Rua João Cantareiro Serrano nº 275, Centro, realizou-se a Audiência 

Pública da Saúde, com o obje1ivo de apresentar à sociedade, as autoridades, ao 

Poder legislativo e aos Órgãos de Classe, por parte da Gestora Municipal da Saúde, 

Sr. DEISE CLAUDIA ZANINI, a Prestaçao cie Contas composta do Relatório 

u0talhé1do i-eterente ao :;u Quadnrnestre do Exerclcio de 2021 (Perlodo acumulado 

de janeiro a dezembro), em atendimento ao que dispõe o artigo 36 da Lei 

Complementar 1iº 141/2012. A Gestora DEISE CLAUDIA ZANINI anunciou a 

abertura da audiência, compondo a mesa e agradeceu a todos os presentes pela 

participação. Frisou cm seguida, ser, a referida a-udiênc;a, a grande oportunidade 

uedicada a população e autoridades para tomarem conhecimento sobre as Ações e 

Serviços e Gestão da Saúde Municipal. Convidou em seguida, o Sr. RENATO 

ORTEGA CRUZ para secretariar os trabalhos. Em seguida informou a todos que ao 

Convite da Audiência foi dado ampla divulgaçáo pelos seguintes meios: Portal 

l ..• niciptil nu internet, afixê:IÇdt> nos Qu.:ictros de /w;:::;os d c1 Prefeitura e Câmara e 

ainda, mediante a publicação no Jornal 11 0 REGtONAL11 do dia 19/02/2022, cujo 

l...:vr c~lnstuu o seguinte: "PREFEITURA MUNICIPAL OE NOVAIS-SP - Audiência 

r ' i:bflcv - Convite - O Executivo de lVO\/ais. é1l1avés da Coordenadoria Municipal de 

S;;úde, PARTICIPA E CONVIDA as f?ntirf,,){/es ele c/a_,,;u, assocíações civís 

cu, nu11ilii1ws. autorida c.les e munícipes e,n gural, pare. a I\UOJt /\JCIA PÚBLICA a 

ruulizar-se no e/ia 22/02/2022 às 15:00 horas, tencfo como local a Câmara Municipal, 

localizada ô Rua João Cantareiro Se1Tano, d ' 275, no Município de Novais~SP, 

l'dendendu o que dispõe o arligo 36 cln Lei Comp!ementc.t 141, ele 13 de janeiro de 

: .. :<- 12, 1.Jr.•n1 <,;(.)rllO da E,nonda Constíl 11cio11n l nci 29 de 1 3/09/ '.-,,'ÔOO com a finalidade 

de proporcionar a transparência necessária dos valores aplicados, bem como a 

oftuta e se;viços de saúde prestados pelo Mun;cípio, a qual tor6 él seguinte pauta de 

l1:1/Jt:1ll w: 1.- Aprosi:mração dos relatórios clo financiwnento das ações de saúde, 



relativo ao 3º quadrimestre do exercício do 2021. Prcfeitt,1a Municipal de Novais, 16 

l. fevc,eiro tle 2022. Paulo Ct~sar Dias P111/1f.lito - Prefeito Municipal - Deise Claudia 

Zanini - Coordenadora de Satíde .,_ Em seguida a Gestora informou a todos que a 

explanação técnica sobre a Gestão Orçarnentória e Financeira da Saúde referente 

ao per iodo informado seria apresentada pelo Sr. Antonio Carlos Filho, Assessor 

T t:cnico da Prefeítura. Assumindo a pa!,w1 a Antonio C,.rlos agi adeceu a todos e 

1nfor rnou a todos o que consta a seguir: 1 )- Em Relaçao às Receitas: 1.1 )-As 

,~eceitas Orçamentárias e Transferência:, Constitucíona,s e Legais vinculadas à 

Saúde. transferidas ao Município de Novais sornaram o montante de R$ 

17.055.982.66 (dezessete milhões. cinqüenta e cinco m:I, novecentos e oitenta e 

~ ., is reais e sessenta e dois <.:enl8vos}; -, ./J-Considcrnnco ,.::)ta Base de Cálculo o 

valor da Aplicação Mínima Constitucional obrigatória dos Recursos Próprios em 

--:iaúde de cumpetGncia do Município até o p~riodo foi de R$ 2.558.397,40 (dois 

rnilhões, quinhentos e cinqüenta e oito mi l, trezentos e noventa e sete reais e 

quarenta centavos); 2)- Em Relação às Desµesas Aplicadas na Saúde: 2.1) O Valor 

1..o ... ::. Despds~s Realizadas corn Hecu1sü5 Próprios em Saúde, considerando as 

Despesas Liquidadas foi de RS 4.302.027,54 (quatro milhões, trezentos e dois mil , 

·J1nte e sete reais e cinqüenta e quatro centavos) rep,êsenlando uma Aplicação 

Final de 25,22%, ou seja . aplicação de 10,22% acíma elo exigido, no valor de R$ 

~ .743.630,14 (um mili1ão setecentos e quc.ironla e três mil. s01.:,ce1nos e trinta reais e 

quatorze centavos), Houve ainda no mesmo período, o recebimento de 

Transferências e Convênios Estaduais nc montante de RS 300.599,96 (trezentos mil, 

quinhentos e noventa e nove reais e nover ta e sei~ centavos) e Federais no 

montante tle R$ 935.532,05 (novecentos e trinta e cinco mi. quinhentos e trinta e 

....... is reais 0 cinco centavoc), ,ocursos ess~s oriundos do Sist...:ma Único de Saúde -

SUS, vinculados e destinados integralmente às Ações de Saúde. Para finalizar a 

questão tmanceira, Antonio Carlos informo também que o Município obteve receitas 

oe Aplicações Financeiras no montante da RS 20.369.74 (vinte mil, trezentos e 

1 0venta e ~eis reais e setenta e quatro ci::11tavos) referente -::i Recursos Estaduais e 

1 8deraís, 10Lal geral de R~ 1.256.501,75 ,urn milhão, duzentos e cinqüenta e seis 

rnil, quinhéntos e um reais e setenta e cinco centavos) referente aos Recursos 

Adicionais Vinculados à Saúde. Outros O~talhamen:os qut:1nto às Despesas 

Realizadas Antonio Carlos disse que estaria à d isµosiçuo para consulta dos 

i ,teressad(,S. e1n razão do g,ande volume de inionr1ações disponíveis na Prestação 



de Contas. Antonio Carlos encerrou a fala se colocando à disposição do público 

µresente para eventuais explicações que fossem necessárias. Ninguém se 

manifestou. Em razão do silêncio, o Senhor Renato retornei a palavra novamente, 

~ "'~sar,uo a tiObre as ações realizadas na área e.ia saudc, no rnês de setembro de 

2021 o município recebeu emenda parlamentar estadual no valor de R$: 90.000,00 

para material de consumo que será utilizada para pagamento ele despesas tais como 

material de en fermagem, médico hospitalar; urn ponto importante e que a 

coordenadoria está atenta é o Programa Previne Brasil que sõo 7 indicadores de 

::;blúde que temos que seguir e monitorar a cada quadrimestre pois a partir de 2022 

os pagamentos da saúde serão em cima desses indicadores. A seguir. DEISE 

CLAUDIA ZANINl informa que a palavra estaria aberta a quern quisesse fazer uso, 

porém ninguém se manifestou; em razão do 5ilJncio, agr[.iJecc a presença de todos, 

c:1 1cerrando a reunião às dezesseis horas e seis minutos (1Gh06rnin), solicitando a 

mim. RENATO ORTEGA CRUZ Secretário De::.ignaclo, que lavrasse a presente ata, 

que após foi lida e achada conforme, sem dcb,1tt)s ou protestos, segue assinada por 

111irn - Secretário e pela Sra. Coordenadora de Saúde de Novais, aos vinte e dois 

dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois. 

'.J_ n/1:.:>. !1'.::;~ ~ )e. :, 
~NATO ot/P~GA CRUZ 

Secretàl'io. 

DEISE CLAUDIA ZANINl 

Coordenador de Sélúde 


