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5 Ao décimo segundo dia do mês de setembro de dois mil e quatorze, (12/09/2014), às 16 hs., na sala provisória 
do Conselho Municipal de Saúde, "Sala da Vigilância Sanitária Municipal" situada a Rua São Paulo sa', 

7 Centro, Mozarlândia/GO, prédio anexo ao da Prefeitura Municipal, próximo ao Hospital Municipal, realizouse 
s a CENTÉSIMA QUINTA (105) REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA. O Conselheiro Abräo Gomes de

Gouveia. Presidente do Conselho Municipal de Saúde, cumprimentando a todos os presentes e procedendo à 

6 

9 
abertura dos trabalhos. prosseguindo com a leitura da pauta da reunião do CMS - Pauta n° 022/2014, no qual

consta: Leitura da ATA da ultima reunião; Oficios enviados; Apreciação da PROGRAMAÇÃO ANUAL DE 

SAUDE 2014- PAS; Prestação de contas do Primeiro Quadrimestre de 2014; Outros asuntos relacionados à 
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saúde, seguindo para o segundo item da pauta, A Prestação de contas do Primeiro Quadrimestre de 2014, que 

será feita pelo Sr. Romualdo Gama, que conforme o demonstrativo do primeiro quadrimestre do SIOPS, que é o 

relatório das receitas e despesas e o quanto foi orçado pelo município para 2014, que na primeira pagina do 

relatório consta uma previsão de RS 20.115.000,00 e atualizada para R$ 20.030.000,00 e que somente no 

primeiro quadrimestre foi arecadado R$ 7.808.432,88, 38,95% da arecadação prevista, a receita para a saúde 

houve uma diminuição da receita que atualizada é de R$ 2.000.000,00 e já foram arrecadados RS 796.937,00 

aproximadamente 40% do previsto para o exercicio de 2014 e que continuando dessa forma será capaz de 
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superar o montante total orçadoe conforme as despesas orçadas para a saúde em 2014 é de R$ 6.500.000,00. A 

diferença entre receita e despesas prevista explica que o valor de R$ 2.000.000,00 para a saúde são recursos 
21 

provenientes da UNLAO e que os RS 6.500.000,00 é a contra partida dos 15% repassada pelo município paraao 
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22 
Fundo Municipal de saúde e que a soma desses recursos é o orçamento da saúde, em relação às despesas 

empenhadas para o Primeiro Quadrimestre de 2014 é de RS 5.232.000,00 e que as diferenças entre as despesas 

25 
24 

orçadas é devido às licitações realizadas para aquisição de diversos serviços e materiais relacionados à saúde e 

as despesas liquidada é de RS 2.700.000,00, este valor é referente aos contratos empenhados e que conforme 
26 

liquidado este valor vão abaixando, as despesas existem saldos que estão em abertos, que são aquelas despesas 
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continuada, pagas m�s a mês, as despesas que estão efetivamente pagas atualmente conforme o relatório soma 

29 RS 2.113.000,00 dos RS 5.232.000,00 empenhados e que a obrigação do município é de aplicar 15% e está 

30 aplicando 25.74%, na ultima pagina consta todas as despesas discriminadas por bloco empenhadas, pagas. 

31 Consta tambem um demonstrativo discrinminando os itens das despesas, constando o que foi adquirido e o seu 

32 valor. Consta tambem a prestação de serviços de manutenção, gasto com energia eletrica, telefone, serviços 
bancarios, serviços profissionais, e que conforme o relatorio o Fundo Municipal de Saúde está pagando 

4 regulamente em dia estas despesas, informa que as tarifas de serviços bancarios, os de valores pequenosn, são 

normais cobradas pelas instituições financeiras, explicou tambem sob o custo da folha de pagamento do Fundo 

Municipal de Saúde, dos profissionais efetivos, comissionados, secretario e contratados em geral e que somente 

37 0 subsidio do secretario é presentado devido ao fato de estar fixado em lei. O conselheiro Abrão Gomes de 

Gouveia, diz que devido ao pouco conhecimento, está detalhado e com uma linguagem melhor, facilitando para 38 

uma melhor analise. Sr. Romualdo Gama, diz que como foi solicitado anteriormente fez o demontrativo da 
39 

40 melhor forma possivel, contendo os dados completos do empenho e liquidação, estando evidente o quanto que o 

41 Fundo Municipal de Saúde está devendo e recebendo e quanto que está empenhando, comenta tambem que 

42 
O0os os profissionais da saúde estão em dia com os seus pagamentos. O conselheiro Abrão Gomes de Gouveia 
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faz um comentário referente aos contratos que devido a Operação Tarja Preta realizada pelo Ministério 

de Goiás, fosse analisados com muita atenção pelo conselho. O St. Romualdo Gama, informa que todas A 

estão sendo disponibilizadas no site do Portal Transparencia e queo municipi0 tem um site proprio onde ects 
sendo divuldado os contratos e o próprio Tribunal de Contas dos Municipios divulga estes contratos enviados pelo municipio e que com a divulgação da transparencia e publica e facil para 0 conselho verificar, pois é feito 

em tempo real, respeitando o prazo legal para divulgação, ele afirma que o Portal do Munícipio está muito bom 
e que pode virar referencia na publicação de atos. O Sr. Alessandro de Carvalho Cardoso, representante da 
Secretaria Municipal de Saúde, fala sob os procedimentos real1zados no primeiro quadrimestre, entre eles 
exames, RX e valores destes, que conforme a planillha apresentada, todos os precedimentos realizados no 
hospital gera um valor que é recebido pelo fundo, explica sob o grafico referente às AlHs (Autorização para 

Internação Hospitalar) contento os valores recebidos em cada més, explica os criterios para receber as AJHs 
(Autorização para Internação Hospitalar) e os valores delas juntamente com os valores dos procedimentos estão 
defazados, fala tambem sob os procedimentos realizados nas Unidades Basicas de Saúde - PSFs gera um valor 
que é recebido pelo fundo e que varios procedimentos não gera nemhum recurso, mas é infomado assim 
mesmo. Sr. Romualdo Gama, fala da dificuldade que os municipios passam devido a União repassar muito 
pouco, somente 3%, o Estado aplica 12% e o municipio 15% e diz que está a disposição para qualquer 
exclarecimentos. Colocado em votação a aprovação da Prestação de contas do Primeiro Quadrimestre de 2014 e 
sendo aprovada por unanimidade por todos os conselheiros presentes. Continuando com o item da Pauta do 
CMS Pauta n° 022/2014, Apreciação da PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAUDE 2014 PAS, o Sr. 

62 Alessandro de Carvalho Cardoso, informa que, foi entregue anteriormente a programação, fala dos recursos que 
seriam aplicados na saúde no ano de 2014, O conselheiro Abrão Gomes de Gouveia, comenta que após analise, 
entre ele e o Secretário do Conselho, o Sr. Edivaldo Rosa de Oliveira onde foram feitas algumas ressalvas, onde 

alguns itens foram retirados outros não foram cumpridos, colocado em votação à aprovação da 

PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAUDE 2014 PAS e sendo aprovada com resalva por todos os conselheiros 
presentes. O Sr. Romualdo Gama, solicita que seja feita um relatório dos itens que houve as resalvas para que 
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68 seja corigido o plano. Prosseguindo com a pauta, fala sob o5 oficios enviados a Secretaria de Saúde e a 
69 Secretaria de Planejamentos e que será feito a sua leitura da resposta para conhecimento de todos, são eles: 
70 Oficio 069/2014; informação referente ao PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO Oficia 
71 072/2014; informações referentes a todas as Emendas Parlamentares destinadas a Secretaria Municipal de saúde 
72 ativas ou canceladas; Oficio 079/2014, Solicita a Vigilância Sanitária Municipal, que seja instalado placas 

ndicativas nos locais em que a analise da água mostrou-se alterada, informando aos usuários sob a sua 73 

qualidade; Oficio 080/2014, Que solicita em caráter de URGÊNCIA aquisição de outro veículo para atender 74 
75 exclusivamente as Unidades Básicas de Saúde. Prosseguindo com outro item da pauta, a Leitura das ATAS das 

ultimas reuniðes, que será feita na proxima reunião, O St. Romualdo Gama, fazo um agradecimento final. Não 76 
havendo mais nada a tratar foi declarado encerrada a reuníão ordinária, Conselho Municipal de Saúde ås 17 h, 77 
O presidente em exercicio, agradece a presença de todos e convida para a próxima reunião que será no dia 78 

14/10/2014. O St. Romualdo Gama, informa que será apresentado Prestação de contas do Segundo 79 
B0 Quadrimestre de 2014 e assin declara encerrada esta reunião as 16 hs., e 40 min. Para constar eu, Edivaldo 
81 Rosa de Oliveira, Secretário Executivo, transcreve esta ATA, baseada no áudio gravado da CENTESIMA 
82 QUNTA (105) REUNI EXTRAORDINÁRIA, que após sua leitura, e se aprovada, deverá ser assinada pel0 
83 Presidente e demais conselheiros e representante presentes; Abrão Gomes de Gouveia, Elvis Maurício do 
84 Amaral, Edivaldo Rosa de Oliveira, Maria Eleuza Ferraz de Lima, Alessandro de Carvalho Cardoso, Valdeci 
85 Antônio Soares. 
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