
Ata de reunião ordinária do Conselho

Mxinicipal de Saúde para Prestação de
Contas do Fundo Municipal de Saúde
Exercício/2018.

Aos vinte e cinco dias do mês de setembro de dois mil e dezoito às 09 horas e 10 minutos

reuniram-se na Secretaria Municipal de Saúde os representantes do Conselho Municipal
de Saúde para apreciação da pauta programada. O Sr. Presidente, Marcos Ataíde de
Oliveira, inicia saudando à todos com um bom dia e agradecendo a fn^esença dos membros
deste conselho. Decoirendo na distribuição dos demonstrativos da Prestação de Contas
do Fundo Municii^ de Saúde, períodos a serem prestados de 01 dejaneiroaSl denwço
de 2018, que referem-se ao primeiro trimestre com suas Despesas Pagas no Geral e
Balancete da Receita Extraorçamentária e Balancete da Receita Orçamentária O
presidente, dá continuidade orientando como seguem as despesas pagas de janeiro a
março, ponto a ponto, primeiro momento: O Sr. Marcos, inicia a partir do que foi
arrecadado e orçamentado, orientando à todos os presentes como cbstina-se à distribuição
do balancete da receita orçamentária. Segundo momento: Segue, com a explanação a
respeito da despesa para geral, questionando que as mesmas no que se diz diárias no
transporte de paci^ites para fora do domicílio, os gastos esfôo altíssimi» no que refere-se
às diárias de motoristas e equipe para tal fim, terceiro momento: explica com o
acompanhamento bem atento pelos conselheiros o balancete da receita extraorçamentária,
sem suscitar dúvidas a respeito das explicações, o presidente encerra a reunião, mais uma
vez, agradecendo a presença de todos e canfumando, que os demonstrativos distribuídos
poderiam ser levados para melhor apreciação, caso venha surgir alguma dúvida posterior,
questionamentos ocorreriam no próximo momento vindouro. Eu, Geisa de Souza Borges,
lavrei a presente ata em^liwo próprio que ̂)ós lida e aprovada, seiç^ ̂ sinadq4)pr mim
por todos os presentes. -V-
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Ata de reunião ordinária para discussõfô
sobre os seguintes assuntos; Recurso de
Estruturação de Unidades de Atenção
Especializada em Saúde e Prestação de
Contas Exercício/2018.

Aos trinta e um dias do mês de janeiro de 2019, reuniram-se os membros do Conselho
Municipal de Saúde de São Félix do Coribe - Bahia em uma sessão ordinária às nove
horas e quaren^ e sete minutos na Secretaria Municipal de Saúde. O presidente deste
conselho o Sr. Marcos Ataíde de Oliveira, inicia a reunião saudando e agradecendo à
todos pela presença, ainda com a fala, pautando a respeito dos assuntos: Sobre a
Emenda Parlamentar de bancada no valor de R$ 190.000,00 (Cento e Noventa mil reais)
para Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde, enfatizando que há
necessidade de um transporte para viagens na finalidade de transportar os pacientes que
realizam hemodiálise no município de Barreiras-Bahia, portanto, ficando assim
observado que o valor será destinado para esta aquisição. Os conselheiros acordaram
com a proposta citada, confirmando sim a necessidade para tal. Continua o presidente a
falar sobre a Prestação de Contas que segue do mês de abril a dezembro de 2018, onde o
mesmo, distribui para melhor apreciação por parte dos conselheiros os demonstrativos
nos quais contendo: Despesa paga geral - Despesas correntes. Balancete das Receitas
Orçamentárias e Extraorçamentárias, e?q}licando ponto a ponto da referida
documentação analisada por todos. A partir de longa discussão, chegaram ao consenso e
vindo a concordar com o secretário sobre toda a prestação de contas pautada nesta
reunião. O Presidente, vem então, encerrar a reunião com sinceros agradecimentos pelo
comprometimento de cada um membro/conselheiro. Eu, Geisa de Souza Borges lavrei a
presente ata em livro_p:óprio que após lida e aprovada, será ̂ ssinada ppr mim e por
todos os presentes,

Pão
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