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Ás treze horas clo dia nove de junho do ano de dois rnil e vinte e um, o Conselho
Municipal de Saúde reuniu-se no salão do Centro de Saúde de Salmourão, à Rua
Bartolomeu Ilueno, número quarenta e cinco, sob â coordenâção dâ senhora
prcsidente Anderson M:rrtins dos Santos, part que lbsse emitido PARECER sobre
a prestaçârr de contas d;r árca tl:r saúde, rcferente ao primciro quadrimestre do ano
de dois mil e vinte c um! cm cumprimento a Lei Complementnr no 14lll2 -
Resoluçâo CNS n" 459112. A Secretária Municipal de Saúde Luana Cristina
Pravatto âpresentou o Demonstrativo da Receita de Impostos e das Despesas
Próprins com Saúde refercnte ao período de 01 de janeiro a 30 de abril de 2021,
onde constirm as rcceitirs realiz:rdas e despesas liquidadas no quadrimestre,
dcstacando as tlespesirs próprias com saúdc conforme LC 29-2000. 37,110/,
correspondeu a l{eccitir Empenh:rda c 3.1,51'Zo de Receita Liquidada, totalizando
respecti\'ârncnte a ltli 1.695.022,38 (um milhão, seiscentos e noyentà e cinco mil,
vinte e dois reais o trinta e oito centâvos) e R$ 1.573.889,9,1 (um milhão, quinhentos
e setenta e três mil, oitocentos e oitenta e nove reais e noventa e quâtro centavos).
Dcspesa empenhada totnlizou RS 1.080.007,08 (um milhão, oitenta mil reais, sete
rsâis e oito centavos) - 63,72" . As principais despesas do setor continuam sendo:
medicamentos, material dc' consurno, manutcnção de veículos, combustír'el c

despesa conr pessoal. Todos ouvirrrn âtentamcnte e n:io havendo qucstionâmento
por pâl'tc dos conselheiros pr€scntes referente à prestâção de contas apresentada, a

mosma foi colocada para aprovnção. As contas apresentadas foram aprovadas por
unanimidade. Nncla mais havendo, eu, Anderson Nlartins dos Santos, Presidente
do Conselho Municipal de Saúde, lavrei esta Ata que após lida c considerada
conlbrme, será assinada por mirn e todos os presentes.
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