
PARECER DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO

FÉLIX DO CORIBE. RELATIVAS AS CONTAS DO EXERCÍCiO FINANCEIRO

DE 2018.

Os Membros do Conselho Municipal de Saúde do município de São Féilx

do Coríbe - BA, no uso das atribuições que lhe são conferidas na Lei

Municipal n® 377/2011 de 01/06/2011:

Atendendo ao que dispõe a Constituição da República Federativa do

Brasil Título VIII, capítulo II e as Leis Federais 8.080/90 e 8142/90, bem

como a Resolução TCM/BA 1.277/08 em seu artigo 13, consubstancia o

presente Parecer com Relatório da Prestação de Contas Anual do Fundo

Municipal de Saúde do município de São Félix do Coribe, referente ao

Exercício Financeiro de 2018.

RELATÓRIO

Os Membros do Conselho Municipal de Saúde do município de São Félix do

Coribe - BA, cumprindo o seu papel de forma democrática do controle social,

durante o exercício de 2018, acompanhou o desenvolvimento das atividades e

a aplicação de recursos destinados à saúde, através de realização de visitas a

Secretaria de Saúde do município e locais de atendimento ao público, reuniões

mensais para análises das pastas com documentos de receitas e despesas,

extratos bancários da conta do Fundo de Saúde e análise de dados fornecidos

pelo Setor de Contabilidade do município através de balancetes e

demonstrativos contábeis, realizou o controle financeiro. Assim, emite o

seguinte relatório de acompanhamento de parecer.

No exercício de 2018 foi aplicado um montante de R$ 4.263.525,19 (quatro

milhões e duzentos e sessenta e três mil e quinhentos e vinte e cinco reais e

dezenove centavos) em Ações e Serviços Públicos de Saúde correspondente a

um percentual de 17,99% da arrecadação dos impostos a que se refere o art.

156 e dos recursos de que tratam os arts, 158 e 159, 1, alínea b e § 3® da CRF,

ou seja, houve uma arrecadação de R$ 23.699.439,71 (Vinte e três milhões e

Processo: 07636e19 -  D
oc. 10 - D

ocum
ento A

ssinado D
igitalm

ente por: JU
T

A
I E

U
D

E
S R

IB
E

IR
O

 FE
R

R
E

IR
A

 - 11/05/2019 06:22:27
A

cesse em
: https://e.tcm

.ba.gov.br/epp/validaD
oc.seam

 C
ódigo do docum

ento: fbe793a4-6976-4fb6-af9a-ba0095ff3f9c



seiscentos e noventa e nove mil e quatrocentos e trinta e nove reais e setenta e

um centavos), já com a devida exclusão de 1% (um por cento) do FPM, de que

trata a Emenda Constitucional n° 55/07, em cumprimento ao artigo 7° da Lei

Complementar n® 141/12. Os recursos foram repassados, os percentuais de

arrecadação resultantes de impostos e transferências destinados a ações e

serviços públicos de saúde para conta bancária exclusiva, conforme

informações fornecidas pela Secretaria de Finanças do município. Ressaltamos

que o percentual mínimo de aplicação em serviços públicos de saúde é de 15%

(quinze por cento). Constatamos que o gestor aplicou a mais do limite

estabelecido por lei um percentual de 2,99%, demonstrando assim a sua

preocupação em atender a demanda dos serviços públicos de saúde a toda

sua população, mesmo com os escassos recursos que são repassados pelo

Governo Federal ao município e a grave crise que assola o nosso país.

PARECER

Após uma análise detalhada dos relatórios, o Conselho Municipal de Saúde do

município de São Félix do Coribe - BA, responsável pelo acompanhamento.

Controle Social e Fiscalização dos Recursos do Fundo Municipal de Saúde

emite PARECER FAVORÁVEL, quanto á aplicabilidade dos recursos

destinados à Saúde no exercício financeiro de 2018.

É O PARECER

SALA DE REUNIÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DO

MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO CORIBE, ESTADO DA BAHIA, AO DIA 29

DO l\ lE MARCp^E 2019.

Membros do CMS
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