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Resolução N.0 136/2019 de 13 de Ilovembro de 2019.

o Plenário

do Conselho Municipal de Saúde de Goiânia em sua

90 Reunião Extraordinária,
3

realizada no dia 13 de novembro de

2019, no uso de suas competências

regimentais

e atribuições

conferidas pela Lei nO 8.080 de 19 de setembro de 1990, Lei
Municipal nO 8.088 de 10 de janeiro de 2002, e Lei Federal nO
8.142 de 28/12/1990 delibera:

,..

CONSIDERANDO

O

Parecer

n°

002/2019

da

Comissão

de

Orçamento

e

Financiamento (COFIN) do Conselho Municipal de Saúde de Goiânia, que recomendou
aos conselheiros (as) a aprovação dos Relatórios Financeiros do 1°, 2° e 3° quadrimestres
do ano de 2018 da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia

~

CONSIDERANDO os documentos encaminhados pelo gestor para avaliação quais

sejam: Lei Orçamentária Municipal de 2018; Balancete Financeiro Sintético; Demonstrativo
da Receita por Blocos e Financiamento;

Demonstrativo

de Despesa por Blocos e

Financiamento e Relatório das Transferências Conta a Conta; Relatórios Detalhados dos
Quadrimestres; PAS (Programação Anual de Saúde) de 2018; Plano Municipal de Saúde
2018-2021; Planilha de Detalhamento de Contas.
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CONSIDERANDO

O

documento gerado pela COFIN qual seja a Planilha de Análise

~

O'l

Ó

dos Documentos de Prestação de Contas.
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CONSIDERANDO a Lei 8.142/90 que dispõe sobre a participação da comunidade

~

na gestão do SUS e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros
I' SECR'~T"RíA~;UNICIPAlDESAÚDE

na área da saúde.
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A Lei Municipal 8.088/02 que cria o Conselho Municipal de Saúde

de Goiânia e dá outras providências;

~

CONSIDERANDO

A Lei Complementar nO 141/12 que dentre outras providências

estabelece as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde.

~

CONSIDERANDO

as inúmeras dificuldades enfrentadas por esse Conselho no que

tange insuficiência de pessoal, suporte técnico, infraestrutura e outras condições para o
pleno funcionamento, não foi possível à COFIN analisar e apresentar tempestivamente
suas considerações e recomendações para apreciação da Mesa Diretora desse Conselho.

y

CONSIDERANDO

que apesar de, a Secretaria ter enviado a documentação em

tempo hábil, a atual gestão do Conselho iniciou suas atividades após a posse da mesa em
12 de Junho de 2019, e a Comissão de Orçamento e Financiamento - COFI N foi
reestruturada na 87a Plenária Extraordinária realizada em 10 de Julho de 2019 e sua
primeira reunião Ordinária só foi realizada em 04 de Outubro de 2019; não sendo possível
por tudo isso que o Conselho cumprisse sua função fiscalizadora e deliberativa de analisar
os documentos de prestação de contas no prazo estabelecido em lei.

~

CONSIDERANDO

por fim, os esclarecimentos prestados pela Secretaria Municipal

de Saúde à COFIN, em 06 de Novembro de 2019, quando foi apresentada uma planilha
conta a conta e os motivos de tantas delas estarem paralisadas. Foi demonstrado que a ..Q
:>
maior parte das contas foi criada pelas gestões anteriores, quando os recursos eram &
ó

enviados com destinação especifica, e que a atual legislação impede ou dificulta que a
gestão utilize esses recursos, além de que algumas estão com bloqueio judicial. Ficando

~
'c

'6

Ül

também esclarecido que está em fase de discussão com o Ministério da Saúde a

<!

possibilidade de destinação diversa da destinação original desses recursos.
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Segundo a análise da COFIN observou-se que das 76 (setenta e seis) contas geridas
pela Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia somente 22 (vinte e duas) contas
foram movimentadas, apontando para a não aplicação dos recursos financeiros em
sua totalidade. Porém, identificou-se que o município de Goiânia aplicou 18,5%
(dezoito e meio por cento) nas ações de saúde, ultrapassando assim, o mínimo
constitucional de 15% (quinze por cento) regulamentado pela lei complementar n°
141/12.

o Plenário do Conselho Municipal de Saúde de Goiânia resolve:

Aprovar por 22 (vinte e dois) votos favoráveis, nenhum voto contrário e nenhuma
abstenção de votos a prestação de contas da Secretaria Municipal de Saúde
referente aos 1°, 2° e 3° quadrimestres do ano de 2018 com as seguintes
recomendações:

1.

Que para o cumprimento dos prazos legais, estabelecidos por lei, para análise dos

documentos a serem enviados pela Secretaria Municipal de Saúde, o Conselho Municipal
de Saúde de Goiânia seja dotado das condições necessárias em conformidade com a
quarta diretriz da Resolução n° 453/2012 do CNS que disciplina que as três esferas de
Governo garantirão autonomia administrativa para o pleno funcionamento

do Conselho de

Saúde, dotação orçamentária, autonomia financeira e organização da secretaria executiva
com a necessária infraestrutura e apoio técnico, e outras legislações pertinentes.
2.

Que doravante, para possibilitar uma analise qualificada dos documentos pela ~
o

COFIN, são necessárias algumas adequações na forma de envio da prestação de contas,

~

quais sejam: a) fazer constar no relatório de Transferências e nos balancetes o nome das

.~

Contas por Bloco de Financiamento, seguindo a mesma ordem utilizada no detalhamento

'&

da receita e despesa. b) Apresentar no relatório financeiro a justificativa dos recursos

~

rn
ro

5:

paralisados ou com pouca movimentação nas contas da SMS. c) apresentar relatório com
a situação das obras, para acompanhamento de contas com recurso passíveis de~
devolução.
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Também doravante, em cumprimento ao art. 36, inciso 11,da Lei Complementar

141/12, sejam enviadas de forma legível as auditorias realizadas, com as recomendações
e determinações.
4.

Que seja elaborado

um plano de ação pela Secretaria, em conjunto com o

Conselho, e devidamente aprovado em plenária, para a aplicação de recursos paralisados
passíveis de realocação, em conformidade com a legislação vigente, atentando para a
possibilidade de se constar no PMS (Plano Municipal de Saúde 2018-2021) e PAS 2020
(Plano Anual de Saúde).

~
Sônia Maria Ribeiro dos Santos
Vice Presidente do Cons.Mun. de Saúde de Goiânia
Resolução nO091/2017 de 30/08/2017

Jf:l

f\itEosta
2° Secretário do
un. de Saúde de Goiânia
Resolução nO09 )017 de 30/08/2017
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Homologo esta resolução em

Sôma pa ecid e Souza
2° Secretário do Cons.Mun. de Saúde de Goiânia
Resolução nO091/2017 de 30/08/2017
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Nos termos do inciso 2° do Art. 1° da Lei nO8.142 de 28/12/90.
Gestor Municipal
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