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RELATÓRIO E PARECER DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO  

SOBRE A GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS AS  

AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - 2021 

 

 A Unidade Central de Controle Interno, atendendo ao que determina o 

art. 2º, inciso IV, l, da Resolução nº 1.134/2020 e Instrução Normativa 18/2021, do Tribunal 

de Contas do Estado, apresenta, na forma do abaixo disposto, o Relatório sobre as contas de 

gestão dos recursos vinculados às ações e serviços públicos de saúde, no exercício de 2021, 

destacando as atividades previstas e aquelas efetivamente executadas. 

  

1 - ORÇAMENTO 

 A Lei Orçamentária anual nº 1.376/2020 estimou a receita total em R$ 

22.698.036,50 (Vinte e dois milhões, seiscentos e noventa e oito mil, trinta e seis reais e 

cinquenta centavos) e estimou a receita proveniente da arrecadação de Impostos, 

Transferências e Dívida Ativa Tributária em R$ 20.302.900,19 (Vinte milhões, trezentos e 

dois mil, novecentos reais e dezenove centavos). De acordo com SIAPC/PAD/RVE, 2º 

Semestre, Exercício 2021, item 3.2.1, a arrecadação dos Recursos Vinculados somou o total 

de R$ 25.052.781,34 (Vinte e cinco milhões, cinquenta e dois mil, setecentos e oitenta e um 

reais e trinta e quatro centavos). 

 De acordo com o artigo art. 77 do Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias (ADCT) com a redação dada pelo art. 7º da Lei Complementar nº 141/2012, o 

percentual a ser aplicado nas ações e serviços públicos de saúde é 15%  (quinze por cento) dos 

Recursos Vinculados, em relação à previsão da receita.  Inicialmente a previsão de receita foi 

de R$ 20.302.900,19 (Vinte milhões, trezentos e dois mil, novecentos reais e dezenove 

centavos), estimando o valor percentual de 15% em R$ 3.045.435,03 (Três milhões, quarenta 

e cinco mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e três centavos). Com a adição dos valores por 

Créditos Adicionais (Previsão adicional), a Receita Ajustada somou o valor de R$ 

25.052.781,34 (Vinte e cinco milhões, cinquenta e dois mil, setecentos e oitenta e um reais 

e trinta e quatro centavos); e, o valor do percentual de 15% em R$ 3.757.917,20 (Três 

milhões, setecentos e cinquenta e sete mil, novecentos e dezessete reais e vinte centavos), 

conforme RVE, Exercício 2021, item 3.5.1. 
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Recursos Vinculados conforme art. 198, § 2º, inciso III, da Constituição Federal 

FONTE PREVISÃO 

R$ 

 

(A) 

REC VINC 

ARRECADAD

OS R$ 

(B) 

DIFERENÇA 

R$ 

(B - A) 

15% x (B) 

REC VINC 

ARRECADAD

OS R$ 

IRRF 515.109,44 584.336,23 69.226,79 87.650,43 

IPTU 688.110,91 794.287,85 106.176,94 119.143,18 

IPTU MULTAS E JUROS 4.200,13 2.950,64 - 1.249,49 442,60 

IPTU DIVIDA ATIVA 274.416,43 294.790,58 20.374,15 44.218,59 

IPTU DIV AT MULTAS E JRS 27.121,93 64.101,52 36.979,59 9.615,23 

ITBI 798.162,87 421.210,13 - 376.952,74 63.181,52 

ISS 817.048,37 1.665.202,19 848.153,82 249.780,33 

ISS MULTAS E JUROS 3.657,36 5.420,76 1.763,40 813,11 

ISS DIVIDA ATIVA 5.217,83 6.768,12 1.550,29 1.015,22 

ISS DIV AT MULTAS E JRS 351,00 107,27 - 243,73 16,09 

FPM 8.921.936,25 10.319.993,65 1.398.057,40 1.547.999,05 

FPM – 1% DEZ 374.000,00 452.337,92 78.337,32 67.850,60 

FPM – 1% JUL 363.000,00 399.571,60 36.571,60 59.935,74 

ITR 368.671,40 225.883,69 - 142.787,71 33.882,55 

ICMS 6.494.055,00 8.961.110,34 2.467.055,34 1.344.166,55 

IPVA 720.088,00 916.115,58 196.027,58 137.417,37 

IPI 99.781,00 94.988,18 - 4.792,82 14.248,23 

( - ) DED REC IPTU - (172.027,73) - (156.394,91) - (15.632,82) - (23.459,24) 

 20.302.900,19 25.052.781,34 4.749.881,15 3.757.917,20 

Fonte:  SIAPC/PAD/RVE, Exercício 2021, item 3.5.1. 

 

 

2 - APLICAÇÃO DOS RECURSOS: 

 Analisados os gastos com as ações e serviços públicos nas áreas da 

saúde, de acordo com o disposto nos Arts. 2º e 3º da Lei Complementar 141/2012 

constatamos que, tendo por base as despesas liquidadas em saúde, acrescida da liquidação dos 

Restos a Pagar de exercícios anteriores, o Município despendeu, efetivamente, no exercício 

financeiro de 2021, de acordo com Relatório de Validação e Encaminhamento (RVE) item 

3.5.4, exercício 2021, o Total de Gastos Constitucionais com Saúde, o valor de R$ 

5.888.477,21 (Cinco milhões, oitocentos e oitenta e oito mil, quatrocentos e setenta e sete 

reais e vinte e um centavos), o qual representa 23,50% das receitas tributárias, 

compreendidas as transferências constitucionais, atendendo o disposto na Lei Complementar 

nº 141/2012, conforme se demonstra a seguir: 

  

 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO SUL 

Estado do Rio Grande do Sul 

CONTROLE INTERNO 
 

 3 

a) Cálculo da Despesa Constitucional com Saúde (ASPS), por Recursos Vinculados 

Cód. Recurso Descrição da Subfunção Valor Ajustado R$ 

40 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.079.780,49 

40 ATENÇÃO BÁSICA 1.187.822,69 

40 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 3.547.932,44 

40 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO 87.005,00 

 TOTAL LIQUIDADO 5.902.540,62 

Fonte: SIAPC/PAD/RVE, Exercício 2021, item 3.5.3 

 

b)  Despesas não computáveis 

 Do total liquidado na saúde, deverá ser excluída a seguinte despesa, 

uma vez que se referem a gastos não relacionados com ações e serviços públicos de saúde, 

conforme dispõe o art. 4º da Lei Complementar nº 141/2012: 

 

Especificação Valor 

(-) Despesa Liquidada com Rendimentos das ASPS R$ 14.063,41 

Fonte: SIAPC/PAD/RVE, Exercício 2021, item 3.5.4. 

 

c) Apuração do Índice de Aplicação dos Recursos Exercício 2021 

Especificação Valor 

Total das Receitas Vinculadas (RVE, item 3.5.1) R$ 25.052.781,34 

Valor mínimo a ser aplicado em A S P S (mínimo 15%) (RVE, item 3.5.1) R$ 3.757.917,20 

Total das despesas liquidadas na saúde (RVE, item 3.5.3) R$ 5.902.540,62 

(-) Despesas realizadas com recursos de auxílios e convênios 0,00 

(-) Despesas não computáveis (item b) 0,00 

(-) Despesas liquidadas com rendimentos  das ASPS (RVE, Item 3.5.4) - (R$ 14.063,41) 

(=)  Valor Total Aplicado  R$  5.888.477,21 

% de Aplicação 23,50% 

 Fonte: SIAPC/PAD/RVE, Exercício 2021, itens 3.5.1, 3.5.3, 3.5.4. 

 

A aplicação dos Recursos Vinculados para a Saúde foi no montante de 

R$ 5.888.477,21; representando 23,50%.  

 

d) Constituição do Fundo de Saúde 

 Verificamos que o Poder Executivo constituiu Fundo de Saúde, 

conforme a Lei Municipal nº 838/2014, Capítulo IV, cujos recursos são fiscalizados pelo 

Conselho Municipal de Saúde, em atendimento ao disposto no § 3º do art. 77 do Ato das 

Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT, bem como o art. 2º, parágrafo único da Lei 

Complementar nº 141/2012. 
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 Verificamos, também, conforme extratos bancários que, 

periodicamente, estão ocorrendo às transferências obrigatórias para o Fundo Municipal de 

Saúde, incidentes sobre as receitas fiscais vinculadas à saúde. 

 

e) Prestações de Contas: 

As transferências obrigatórias para o Fundo Municipal de Saúde, 

incidentes sobre as receitas fiscais vinculadas à saúde, estão ocorrendo tempestivamente; as 

prestações de contas, audiências públicas, relatórios de gestão, acompanhamento dos 

convênios, procedimentos licitatórios, aquisição de medicamentos, entre outros, são 

devidamente realizados e acompanhados pelo Gestor da Saúde. 

 Foi efetuada a prestação de contas e encaminhado o relatório de gestão 

ao Ministério da Saúde mediante o encaminhamento da documentação para a Secretaria 

Estadual de Saúde (RGMS), quadrimestralmente, referente às verbas repassadas diretamente 

pelos Fundos Nacional e Estadual de Saúde para o Fundo Municipal de Saúde aos convênios, 

acordos, ajustes ou instrumentos congêneres, para a execução de programas e projetos 

específicos, na forma disciplinada pela Portaria SES/RS nº 882/2012. 

 Estão sendo realizadas as audiências públicas para avaliação das ações 

e dos gastos com saúde, quadrimestralmente, nos termos preconizados pelo art. 36, § 5º, da 

Lei Complementar nº 141/2012. 

 O Conselho Municipal de Saúde, nomeado através da Portaria 297 de 

04/Nov/2021 e outras Portarias anteriores, tem se reunido regularmente e analisado, aprovado 

ou sugerido mudanças quanto à Aplicação dos Recursos, Programa Anual de Saúde, Projetos 

de Leis, Audiências Públicas, entre outros. 

 Através de Decretos foram tomadas medidas sanitárias extraordinárias 

para fins de prevenção e de enfrentamento à Pandemia causada pelo Novo Coronavírus 

(Covid-19) no âmbito do município de Capivari do Sul. A Portaria 92 de 26/fev/2021 

designou os servidores e responsáveis pelos Órgãos para composição do Comitê Municipal de 

Combate ao COVID-19. Foi elaborado Plano Municipal de Contingência e Enfrentamento ao 

COVID-19,  Plano Municipal de Ação de Fiscalização dos Estabelecimentos Comerciais para 

o Enfrentamento da Emergência em Saúde Pública, COVID-19 e Plano Municipal de 

Operacionalização da Vacinação contra o Covid-19. 
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f) Outras considerações referentes à Secretaria de Saúde e Assistência Social 

A Central de Controle Interno dentro de suas atribuições e Plano de 

Trabalho realizou auditoria de conformidade, através de questionários e verificação de 

documentos, constatando: 

1) Assistência Farmacêutica reúne um conjunto de ações voltadas à promoção, proteção e 

recuperação da saúde por meio de garantia de acesso aos medicamentos e uso racional; é de 

responsabilidade do profissional da farmácia conduzir a seleção, aquisição, recebimento e 

avaliação de sua utilização junto à população, trabalho em conjunto com os demais 

profissionais preceptores da equipe. O controle de estoque, de aquisição e distribuição de 

medicamentos é realizado pela Farmacêutica, através de sistema informatizado DB Seller. A 

distribuição aos usuários se faz diariamente, das 13h às 17h; 

2) São observadas as normas legais para contratações relativas ao funcionamento do PACS e 

PSF; 

3) Todos os sistemas de informação estão sendo alimentados tempestivamente; 

4) Quanto à Demanda Reprimida de consultas ou exames especializados, em outubro/2021, 

existiam na lista de espera 915 atendimentos; 

5) O Município realiza o transporte de pacientes para fora do Município para atendimentos 

especializados; 

6) Conforme relatórios do Centro de Referencia em Assistência Social (CRAS), em 

agosto/2021, havia 248 famílias cadastradas em acompanhamento PAIF - Proteção e 

Atendimento Integral à Família e 1 (uma) família em situação extrema de pobreza; 

7) Foi realizada a VII Conferência Municipal de Assistência Social. 
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PARECER 

 

 Por todo o exposto e considerando os dados extraídos dos 

demonstrativos contábeis do Município, tem-se que o valor mínimo a ser aplicado em Ações e 

Serviços Públicos de Saúde, de acordo com as normas constitucionais e legais referidas, 

inicialmente, foi estimado em R$ 3.045.435,03 (Três milhões, quarenta e cinco mil, 

quatrocentos e trinta e cinco reais e três centavos), 15% em relação à previsão da receita. 

 Com a adição dos valores por Créditos Adicionais (Previsão 

adicional), a Receita Ajustada somou o valor de R$ 25.052.781,34 (Vinte e cinco milhões, 

cinquenta e dois mil, setecentos e oitenta e um reais e trinta e quatro centavos); e, o valor 

do percentual de 15% em R$ 3.757.917,20 (Três milhões, setecentos e cinquenta e sete mil, 

novecentos e dezessete reais e vinte centavos),. 

Tendo por base as despesas liquidadas em saúde, acrescida da 

liquidação dos Restos a Pagar de exercícios anteriores, o Município despendeu, efetivamente, 

no exercício financeiro de 2021, o Total de Gastos Constitucionais com Saúde, o valor de R$ 

5.888.477,21 (Cinco milhões, oitocentos e oitenta e oito mil, quatrocentos e setenta e sete 

reais e vinte e um centavos), o qual representa 23,50% das receitas tributárias, 

compreendidas as transferências constitucionais, atendendo o disposto na Lei Complementar 

nº 141/2012. 

 Diante do exposto, o órgão de Controle Interno emite parecer pela 

regularidade da gestão dos recursos vinculados a ASPS. 

 

 

 Capivari do Sul, 15 de fevereiro de 2022. 
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