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Ata da centésima sexagésima quarta reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde Mozarlândia - Goiás 

para Prestação de Contas do Terceiro Quadrimestre de dois mil e vinte um 

No dia vinte seis de fevereiro, no Plenário da Câmara Municipal Mozar Andrade Mota com presença dos seguinte 
conselheiros Ana Cristina Borges Romão (Secretária Municipal de Saúde), Abrão Gomes de Gouveia ( MozarPrev) 
Presidente deste conselho, Reginaldo Matos da Silva (Represente da Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro de
Mozarlândia), Edmilson Alves de oliveira ( Associação de pais e Amigos dos Excepcionais), Vanessa Vetuchi da Silva 
(Ciclismo Barreirinho), João Pedro da Silva (Sindicato dos Trabalhadores Rurais), Thamires Nunes Luz Mendanha 
(Cooperativa) Sebastiana Vieira da Silva (Assessora de Saúde), Frederico de Melo (Contador do Municipio) e eu 
Maria Cristina Neves de Souza Fernandes (Federação Goiana dos Agentes Comunitários de Saúde e agentes de 
Combate as Endemias). Abrão inicia a reunião às (9:08) nove horas e oito minutos, lembra que a ata será feita 

meiro em rascunho e depois digitada para organizar melhor os assuntos tratados e diz que a pauta da reunião será: 
Prestação de Contas do Terceiro Quadrimestre de dois mil e vinte um e Planilha da Cooperativa e passa palavra para o 
Senhor Frederico Contador do municipio, que começa fazer a apresentação com a Execução Orçamentária do Fundo 
Municipal de Saúde prevista para o exercício (R$ 5.258.445,00) cinco milhões duzentos e cinquenta e oito mil e 
quatrocentos e quarenta e cinco reais, prevista até o quadrimestre (RS 5.258.445,00) cinco milhões duzentos e 
cinquentae oito mil e quatrocentos e quarenta e cinco reais e arrecadada até o quadrimestre (RS 6.265.956, 80) seis 
milhões duzentos e sessenta e cinco mil novecentos cinquenta seis reais e oitenta centavos e passou para as despesas
do quadrimestre prevista (8.607.367,40) oito milhões seiscentos e sete mil trezentos e sessenta e sete reais e quarenta 

centavos, empenhada o mesmo valor previsto, mas até o quadrimestre (8.039.859, 27) oito milhões trinta nove mil 
oitocentos e cinquenta e nove reais e vinte e sete centavos, liquidada (8.808.097,27) oito nmilhões oitocentos e oito mil 
noventa sete reais e vinte e nove centavos, paga (8.743.855,650) oito milhões setecentos quarenta três mil oitocentos 
cinquenta cinco reais e sessenta cinco centavos incluindo empenhos do quadrimestre anterior. Despesas com 
combustiveis e outros: Empenhadas (884.95 1, 72) oitocentos oitenta quatro mil novecentos e cinquenta e um reais e 
setenta e dois centavos. Liquidadas (884.112,17) oitocentos e oitenta e quaro mil cento e doze reais dezessete 
centavos. Pagas (833.088,83) oitocentos trinta três mil oitenta e oito reais e oitentae três centavos. Despesas com 
Serviços Juridicos Empenhadas (2.233.209,82) dois milhões duzentos trinta três mil duzentos e nove reais e oitenta e 
dois centavos. Liquidadas (2.233.209,82) dois milhões duzentos trinta três mil duzentos e nove reais e oitenta e dois 
centavos. Pagas (2.220.007, 72) dois milhões duzentos e vinte mil sete reais e setenta e dois centavos. Despesas com 

'aterial Pemanente Empenhadas (200.003, 10) duzentos mil très reais e dez centavos. Liquidadas (200.003, 10) 
duzentos mil três reais e dez centavos. Pagas (200.003,10) duzentos mil três reais e dez centavos. Despesas com folha, 
diárias e outras Empenhadas (3.781.097,72) três milhões setecentos oitenta um mil noventa e sete reais setenta e dois 
centavos. Liquidadas (3.780. 107,72) três milhões setecentos oitenta mil cento e sete reais e setenta e dois centavos. 
Pagas (3.780.107,72) três milhöes setecentos oitenta mil cento e sete reais e setenta e dois centavos. A aplicação feita 

em saúde no Terceiro Quadrimestre de dois mil e vinte um corresponde a vinte e nove virgula noventa e três por cento 
do total da arecadação de receitas de impostos e transferências dos (56.672.176,96) cinquenta e seis milhões
seiscentos e setenta e dois mil cento e setenta e seis reais e noventa e seis centavos (8.500.826,54) oito milhões 

quinhentos mil oitocentos vinte seis reais e cinquenta e quatro centavos que seria o valor mínimo de quinze por centro 
de aplicação foram aplicados (16.963.864,44) dezesseis milhões novecentos sessenta e três mil oitocentos e sessenta 
quatro reais e quarenta e quatro centavos, percentual considerável satisfatório um bom indice de aplicação ressaltou o 
Senhor Frederico. No demonstrativo de Contas de Bancárias: Anterior (4.151.657. 09) quatro milhões cento cinquenta 
e um mil seiscentos cinquenta e sete reais e nove centavos Crédito 12.375.699,96 doze milhões tezentos setenta e 
cinco mil e noventa e seis centavos Débito (10.544.841,19) dez milhðes quinhentos quarenta e quatro mil oitocentos 
quarente ume dezenove centavos Saldo (5.982,515,86) cinco milhões novecentos oitenta e dois mil quinhentos quinze
reais e oitenta e seis centavos, a Senhora Vanessa conselheira pergunta por que o saldo da Van contínua? Que foi 
(198.000, 000) cento noventa e oito mil e ese valor ainda não foi abatido? Frederico verifica no sistema e explica que 

E-mail: conselhodesaude.mozar@gmail.com 
facebook: cmsm0zarlandiasaude 

CES-GO 
SUS Conselho 

Nacional 
de Saude

S 

Coseho Escadual



unicipa de s 
eho 

C.M.3 
MOZARLANDIA- GO 

de S 
elho M 

CONSELHO MUNICIPAL 

DE SAÚDE DE MoZARL 

RS 

a Van foi paga com a conta:(29571) vinte nove quinhentos setenta e um no valor (198.000, 000) cento noverna 
ue existe outra conta (30947 -8) trinta novecentos quarenta sete digito oito com o valor de (200.000,0) 

duzentos mil mais rendimentos e tarnbém dois recursos de (50.000,00) cinquenta mil mais recursos na contar (aU 
untd novecentos e quarenta e cinco para serem gastos. O conselheiro Reginaldo pergunta sobre a data de pagnento 

da Van de vinte sete de setembro de dois mil e vinte um Frederico confirma que pagou e que ficou um sao 

.T1,8) mil cento um e oitenta e um centavo. Vanessa pergunta sobre a despesa de tração mec�nica no valor de 

O7.600,00) cinquenta sete mil e seiscentos reais. Frederico fala que houve um equívoco na colocaç�o do termo, mas a 

Secretaria de Saúde a Senhora Ana Cristina lembra que o termo usado é esse mesmo, esse veíiculo é um Gol que presta
serviço para Associação de Pais e Amigos de excepcionais e que tem duas semanas que o veiculo está no municipi0 

que a assOCiação liberou para a saúde pois não consegue custear todas as despesas e o mesmo sera usado para 

transporte de outros pacientes. Frederico continua Disponibilidade financeira em trinta um de dezembro de dois mile 

vinte um recursos livres (393.510,76) trezentos noventa tres mil quinhentos e dez reais e setenta e seis cetavos 
Tecursos vinculados (5.589.005,10) cinco milhões quinhentos oitenta nove mil cinco reais e dez centavos, total 

82.515,86) cinco milhões novecentos oitenta dois mil quinhentos quinze reais oitenta e seis centavos. Reginaldo 

pergunta se tem alguma emenda e ou verba parada para a reforma do hospital, Ana Cristina diz foi liberada 

(250.00,00) duzentos e cinquenta mil reais e precisa esperar aprovar o projeto pela (SUVISA) e Reginaldo questiona a 

respeito de projeto que o Conselho já aprovou o que aconteceu? Ana responde que não foi aprovado o projeto antigo 
estava faltando ampliação teve que ser melhorado e mudado e falou das dificuldades de cumprir os protocolos que são 

frequentemente alterados pela vigilância e (SUVISA) e que os projetos parados precisam ser mudados pela cumprir as 
exigências. Reginaldo argumenta a respeito dos prejuízos. Ana diz que recursos parados precisam ser revisados e 

Reginaldo chama a atenção dos prejuízos causados com isso, Ana Cristina menciona que recursos federais foram 

bloqueados e espera aprovação da (SUVISA) que até o meio do ano possa retornar as obras. Reginaldo questiona 
tantas mudanças e estranheza com tudo isso. Ana Cristina responde dizendo que não pode fazer mudanças estruturais e 

que isso dificulta recursos. Reginaldo sugere que os gestores vejam isso e que ver relação de profissionais que fizeram 

0s projetos para diminuir esses prejuizos e Ana Cristina diz que cada projeto e feito de acordo com a verba e que os 
orgãos de controle t¿m datas diferentes. Reginaldo pergunta se há pendencias no Tribunal de Contas dos Municipios 
Frederico diz que sim, então dirige ao Presidente do Conselho Abrão ver as pendencias porque o conhecimento do 
Conselho é limitado e Frederico diz que estamos dentro do indice de aplicação, mas provavelmecnte o Tribunal de 
Contas dos Municipios vai observar algumas despesas que podem diminuídas, Reginaldo pergunta se são as despesas 
com serviços jurídicos, cooperativa e outros, Ana Cristina fala que fez um aditivo de segurança e fica para ser tratado 

posteriomente Reginaldo pergunta se precisa de aprovação do Conselhoe explicação das contas bancárias do Terceiro

adrimestre de dois mil e vinte um e contra partida aplicada, pede que o Presidente do conselho solicite Relatório de 
Mobilização Financeira e de conta partida da Conta:(732 10) setenta e trés duzentos e dez no período do Terceiro
Quadrimestre de dois mile vinte e um, Vanessa pergunta sobre a Planilha aprovada neste conselho em dois mil e vinte 
e um pelo conselho, Ana Cristina responde que a cooperativa antiga foi paga com a tabela anterior e que a contratada 
agora pela aprovada em dois mil e vinte e um e pedimostambém Estatuto Cooperativa, ficha de cooperados e seus 
proventos, Frederico ainda falou que foram gastos (19.708,02) dezenove mil setecentos e oito reais e dois centavos
com Material de Consumo Covid dezenove, Despesas com Serviços de Pessoa Juridica Covid dezenove de 
(114.044,74) cento quatorze mil quarenta e quafro reais e setenta e quatro centavos e despesas com outros serviços 
covid dezenove (94.336,72) noventa quatro mil trezentos trinta seis reais e setenta dois centavos com esses dados
Frederico encerra a apresentação e Presidente do Conselho Abräo pergunta se aprovamose por unanimidade de todos
os conselheiros presentes a prestação de contas do Terceiro Quadrimestre de dois mil e vinte umé aprovada. Frederico 
agradece fala que foi mais tranquila a apresentação desse quadrimestre que estará sempre disposto a esclarecer 
qualquer dúvida dos conselheiros. Ana Cristina apresenta as seguintes emendas referente ao ano de dois mil e vinte e 
dois para aprovação do conselho - Processo n 202200010003580 Deputado Paulo Cezar para Realização de Cirurgias 
Oftalmológicas, como as de Cataratas e de Pterígio no municipio de Mozarláândia Goiás (80.000,00) oitenta mil reais
segunda emenda número 202200010003765 do Deputado Rafael Gouveia para Custeio na Realização de Atend1mento 
Através de Consultórios Móveis na Área de Odontologia e lou Exames de Ultrassom no Municipio de Mozarlandia 
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Goiás (50.000,00) Cinquenta mil Terceira emenda número 2022000 10002691 do Deputado Francisco Oliveira para 
Aquisição de Motocicletas para Atender as Necessidades da Sceretaria de Saiúde do Municipio (100.000,00) cem mil 
reais, Quarta emenda núnero 202200010003079 do Deputado Humberto Aidar para Reforma do Telhado do Hospital 
Municipal (250.000,00) duzentos e cinquenta mil reais, Quinta Emenda número 202200010002501 do Deputado 
Delegado Eduardo Prado para Custeio às açðes da Secretaria Municipal de Saúde de Mozarlândia - Goiás 

(70.000,000) Sexta Emenda nuúmero202200010002614 do Deputado Humberto Teótilo Custcio de Investimento para 
Associação de pais e amigos dos Excepcionais de Mozarlândia (30.000,000) trinta mil reais Sétima Emenda número 
202200010001768 Deputado Alysson Lima para custcio das atividades de saúde, assim como manutenção das 
entidades conveniadas (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais 
(300.000,00) trezentos mil reais Oitava Emenda número 202200010002329 - Deputado Coronel Adailton para 

Aquisição de duas motocicletas para os agentes de saúde do municipio de Mozarlândia Goiás (30.000,00) trinta mil 

reais, disse que essas emendas foram autorizadas porém o dinheiro ainda não está em conta, os consclhciros presentes 

decidiram esperar o dinlheiro está emn conta para aprovação das mesmas. As onze horas e treze minutos o Presidente do 
aselho Senhor Abräo encea a reunião agradecendo a presença de todos e lembrando que no dia trinta de março de 

dois mil e vinte e dois teremos eleição para renovação do Conselho Municipal de Saúde Mozarlândia. Nada havendo 
mais a relatar eu Maria Cristina , Neves 

no municipio de Mozarlândia Goiás de 

de Souza Femandes lavrei e digitalizei esta ata. 
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