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AUDIÊNCIA PÚBLICA – SAÚDE 
3º QUADRIMESTRE DE 2020 

 

 

   De conformidade com a legislação em vigor, o Município tem a obrigação mínima 

de aplicar na SAÚDE DO MUNICÍPIO 15% (quinze por cento) das Receitas de Impostos Próprios e 

Transferidos. 

   Além desses recursos mínimos existem receitas geradas através de transferências 

de CONVÊNIOS com o Estado e a União, Programas Especiais destinados à aplicação em Saúde Pública e 

Rendimentos de aplicação financeira das contas da Saúde. Esses recursos serão aplicados em 100% (cem por 

cento), sendo acrescentado ao valor mínimo inicial. 

   Até o 3º Quadrimestre de 2020 o Município de Ipeúna arrecadou o valor de R$                                                                             

23.594.264,35 (Vinte e três milhões, quinhentos e noventa e quatro mil, duzentos e sessenta e quatro reais e 

trinta e cinco centavos), que gerou uma obrigação mínima de aplicação na Saúde do Município de R$ 

3.539.139,65 (Três milhões, quinhentos e trinta e nove mil, cento e trinta e nove reais e sessenta e cinco 

centavos).        

Os recursos de Convênios e aplicações financeiras somaram no período R$ 

2.622.470,32 (Dois milhões, seiscentos e vinte e dois mil, quatrocentos e setenta reais e trinta e dois 

centavos), totalizando a obrigação mínima de aplicação R$ 6.161.609,97 (Seis  milhões, cento e sessenta e 

um mil, seiscentos e nove reais e noventa e sete centavos). 

   As DESPESAS EMPENHADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS no 3º 

Quadrimestre de 2020 totalizaram R$ 9.456.631,47 (Nove milhões, quatrocentos e cinquenta e seis mil, 

seiscentos e trinta e um reais e quarenta e sete centavos) dos quais foram excluídos o valor de R$ 

1.940.482,34 (Um milhão, novecentos e quarenta mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e trinta e quatro 

centavos) de repasses a Consórcios Públicos de Saúde, totalizando uma aplicação com recursos próprios de 

R$ 7.516.149,13 ( Sete milhões, quinhentos e dezesseis mil, cento e quarenta e nove reais e treze centavos), 

representando 31,86 % (trinta e um vírgula oitenta e seis  por cento). 

   As DESPESAS LIQUIDADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS no 3º 

Quadrimestre de 2020 totalizaram R$ 9.208.415,09 (Nove milhões, duzentos e oito mil, quatrocentos e 

quinze reais e nove  centavos) dos quais foram excluídos o valor de R$ 1.704.998,33 (Um mil, setecentos e 

quatro mil, novecentos e noventa e oito reais e trinta e três centavos) de repasses a Consórcios Públicos de 

Saúde, totalizando uma aplicação com recursos próprios de R$ 7.503.416,76  (Sete milhões, quinhentos e três 

mil, quatrocentos e dezesseis reais e setenta e seis centavos), representando 31,80 % (trinta e um virgula 

oitenta  por cento). 

As DESPESAS EMPENHADAS COM RECURSOS DE CONVÊNIOS no 3º 

Quadrimestre de 2020  totalizaram R$ 2.028.346,36 (Dois milhões, vinte e oito mil, trezentos e quarenta e 

seis reais e trinta e seis centavos) e as LIQUIDADAS totalizaram R$ 2.004.101,22 (Dois milhões, quatro 

mil, cento e um reais e vinte e dois centavos). 
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As receitas oriundas da pandemia do Coronovírus – Covid 19 ao setor de saúde 

totalizaram até dezembro de 2020 o valor de R$ 997.403,22 (Novecentos e noventa e sete mil, quatrocentos e 

três reais e vinte e dois), sendo que R$ 817.799,22 (Oitocentos e dezessete mil, setecentos e noventa e nove 

reais e vinte e dois centavos) repassadas pelo Governo Federal e R$ 179.604,00 (Cento e setenta e nove mil, 

seiscentos e quatro reais) repassadas pelo Governo Estadual. Houve repasse ainda efetuado pelo Governo 

Federal para o setor de Assistência Social  no valor de R$ 75.383,44 (Setenta e cinco mil, trezentos e oitenta 

e três mil, quarenta e quatro centavos) 

As despesas empenhadas no combate a pandemia do Covid 19 apresentarem-se da 

seguinte forma: saúde R$ 1.510.694,61 (Um milhão, quinhentos e dez mil, seiscentos e noventa e quatro reais 

e sessenta e um centavos), assistência social R$ 5.304,96 (Cinco mil, trezentos e quatro reais e noventa e seis 

centavos) e educação R$ 850.164,42 (Oitocentos e cinquenta mil, cento e sessenta e quatro reais e quarenta e 

dois centavos), totalizando o valor empenhado  de R$ 2.366.163,99 (Dois milhões, trezentos e sessenta e seis 

mil, cento e sessenta e três reais e noventa e nove centavos). 

 

Pela demonstração acima o Município de Ipeúna se coloca dentro da 

legalidade. 
 

 

Ipeúna, 31  de dezembro de 2020. 

 

 

 

 

 

 

http://www.ipeuna.sp.gov.br/

