
RELATÓRIO

DETALHADO DO

QUADRIMESTRE

ANTERIOR

RDQA
3º QUADRIMESTRE

2020



BASE LEGAL

• ART. 36 - LEI COMPLEMENTAR 141/2012

• RESOLUÇÃO CNS 459/2012

O Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior (RDQA) é um 
instrumento de monitoramento e acompanhamento da execução 

da  Programação Anual de Saúde - PAS e deve ser apresentado 
pelo gestor do SUS até o final dos meses de maio, setembro e 

fevereiro, em audiência pública na Casa Legislativa do respectivo 
ente da Federação.



PERCENTUAL CONSTITUCIONAL ASPS

EMPENHO LIQUIDADO PAGO

CONTAGEM CUMPRE COM 191,5% DO PISO CONSTITUCIONAL EM SAÚDE

FONTE: SIOPS/DATASUS/MS



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

FONTE: SIOPS/DATASUS/MS



• A participação da despesa com pessoal na despesa total com Saúde foi de 38,32%. Os

investimentos responderam por 2,78%. Assim sendo, conclui-se que o gasto com o

custeio de manutenção da rede de saúde foi de 58,9% das despesas totais com a saude.

• O percentual de despesas com Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos (Organizações

Sociais) foi de 32,56%, para custear o contrato de gestão do IGH em relação à

administração de rede hospitalar pública e das UPA do município.

• A participação % das transferências para a saúde (SUS) no total de recursos transferidos

para o Município foi de 26,87% - ou seja, um pouco mais de um quarto de todas as

transferências.

• Se considerarmos apenas as transferências para a saúde (SUS) sobre o percentual de

transferências da União ao município, esse percentual sobe para 56,05% - ou seja, a

saúde recebe a maior parte das transferências da União destinadas ao município.

ANÁLISE FINANCEIRA



• A Participação % das Transferências da União para a Saúde no total de recursos

transferidos para a saúde no Município foi de 89,92%. Isto significa que o Governo

Federal cobre 90% das transferências ao município, restando apenas 10% para as

transferências oriundas do Estado de Minas Gerais.

• A despesa total em saúde do município de Contagem é custeada em 55,13% com

recursos próprios do tesouro municipal, sendo o restante de 44,87% oriundo das

transferências para a saúde.

• Houve aporte significativo de recursos de transferência para as ações relacionadas à

COVID 19 no mês de dezembro/2020 (R$ 7.596.546,00). Fonte: FMS/Contagem

• O gasto com medicamentos alcançou as cifras que seguem: empenhado: R$

8.740.167,01; liquidado: R$ 7.241.832,25; pago: R$ 7.181.889,61 - ou seja, 1,88% da

despesa liquidada em saúde.

ANÁLISE FINANCEIRA



PROGRESSÃO DO EMPENHO

• Inflação no setor saúde

• Aumento na demanda basal de 

serviços (incremento populacional)

• Empobrecimento (menos planos 

privados de saúde)

• Gastos não previstos – epidemias 

(COVID 19)

FONTE: SIOPS/DATASUS/MS





SITUAÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇO – CNES DATASUS



ALTO PERCENTUAL DE VÍNCULOS NÃO PRECÁRIOS: 93,7%



AUDITORIAS CONDUZIDAS PELA CGM CONTAGEM



 

Relatório de Controle Interno n° 1131.0062.20 
Prestação de Contas do Exercício de 2019 - Fundação de 

Assistência Médica de Urgência de Contagem – FAMUC 
06 de agosto de 2020 

Relatório de Avaliação de Efetividade nº 1131.0108.20 

 
Avaliação da efetividade da implementação das recomendações 

constantes do Relatório de Auditoria nº 1131.0050.19, emitido em 

02/07/2019, cujo objetivo foi avaliar a dispensação de 

medicamentos e materiais médico-hospitalares pelas unidades de 

Farmácias Distritais do Município de Contagem, bem como das 
condições físicas e do controle de estoques de medicamentos. 

 

19 de novembro de 2020 

 

 Relatório de Controle Interno sobre Tomada de Contas 

Especial n° 1131.0119.20 

  

Avaliação da conformidade do procedimento de Tomada de Contas 

Especial. Ausência de cumprimento de carga horária de servidor em 

virtude de acúmulo irregular de cargos, conforme determinações da 

Instrução Normativa nº 03/2013, do Tribunal de Contas do Estado 
de Minas Gerais – Saúde 

 

18 de dezembro de 2020 

Certificado de Auditoria n° 1131.0122.20 

 
Objetivo foi de certificar a Tomada de Contas Especial. Ausência de 

cumprimento de carga horária de servidor em virtude de acúmulo 

irregular de cargos, conforme determinações da Instrução 

Normativa nº 03/2013, do Tribunal de Contas do Estado de Minas 

Gerais – Saúde 
 

21 de dezembro de 2020 

Nota Técnica nº 1021.0123.20 

 
 Análise acerca de irregularidades no recebimento indevido do 

“auxílio emergencial” (lei nº13.982/2020) por agentes públicos 

municipais. - Saúde 

 
 

21 de dezembro de 2020 

 Relatório de Avaliação de Efetividade nº 1131.0125.20 

 

 Avaliação da efetividade da implementação das recomendações 

constantes do Relatório de Auditoria nº 1131.0035.20, emitido em 

17/04/2020, cujo objetivo foi verificar a regularidade dos 
Credenciamentos que culminaram na assinatura dos Termos de 

Credenciamento nº 002/2019 e 009/2019 firmado entre a Secretaria 

Municipal de Saúde (SMS) e a empresa credenciada ASMED –

Assistência Médica de Contagem. 

 

28 de dezembro de 2020 



INDICADOR RESULTADO 3º QUAD 2020

Cura de casos novos de hanseníase 100%

Gravidez na adolescência 7,6%

Cobertura populacional por equipes de 
atenção básica

82,95%

Cobertura populacional por equipes de 
saúde bucal

27,80%

Exemplo de dados de 
produção e 

indicadores de saúde




