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DE GOIANIA

Secretaria Municipal de Saúde
Conselho Municipal de Saúde

Resolução N.o 116/2018 de 12 de dezembro de 2018.

o Plenário do Conselho Municipal de Saúde de Goiânia em sua

2393 Reunião Ordinária, realizada no dia 12 de dezembro de

2018, no uso de suas competências regimentais e atribuições

conferidas pela Lei nO8080 de 19 de setembro de 1990, Lei
Municipal nO8.088 de 10 de janeiro de 2002, e Lei Federal nO

8.142 de 28/12/1990 delibera:

Considerando:

./ Considerando o que dispõe a Lei 8.666/93 e a Lei 10.520/02 que regulamentam o artigo 37 da

CF;

./ Considerando o que dispõe a Lei 12.527/2011 que regulamenta o direito de acesso às

informações públicas;

./ Considerando o que dispõe a Lei Complementar 141/12 que regulamenta o artigo 198 da CF;

./ A Lei Federal nO 8.142/90 de 28 de dezembro de 1990 no seu Artigo 1° e Resolução

453/2012;

./ Lei Organica do Municipio de Goiânia e Emenda à Lei nO071 de 13 de junho de 2017 em

seu Art. 224 - O Sistema Único de Saúde no âmbito Municipal será mantido com recursos do

Município, do Estado, da União, e de outras fontes.

Parágrafo único - O conjunto dos recursos destinados às ações e serviços de saúde no

Municipio constituem o Fundo Municipal de Saúde, adminstrado pela Secretaria Municipal

de Saúde e subordinados ao planejamento e controle do Conselho Municipal de Saúde."
•.....o
~

./ Considerando o Parecer nO003/2018 das Comissões de Monitoramento e de Orçamento e ~
O'l

Financiamento (COFIN) do Conselho Municipal de Saúde de Goiânia, que recomendou aos .~
lU

conselheiros (as) a aprovação dos Relatórios Financeiros do 1°,2° e 3° quadrimestres do ano '&
~
3:de 2017 da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia;

./ Considerando a participação expressiva de Conselheiros (as), Convidados(as), Técnicos(as)

da Secretaria Municipal de Saúde, Conselheiros(as) Locais de Saúde nas reuniões das

referidas Comissões que ocorreram na sede deste conselho, para análise dos docum~
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encaminhados pela SMS;

./ A permanência de repasses do Governo Federal depositados em conta corrente do Fundo

Municipal de Saúde e sem a aplicação nos programas;

./ A necessidade de revitalizar e fortalecer o controle social democrático por melO da

descentralização de suas instâncias de participação, garantindo condições humanas técnicas e

materiais;

./ O exercício de participação de Conselheiros, Conselheiras, convidados e convidadas desta

Plenária .

./ Assessoria técnica da contadora Josenilda Ribeiro da Silva à convite da Mesa Diretora do

CMS de Goiânia em reunião realizada em 03 de dezembro de 2018;

./ Considerando esclarecimentos prestados ao pleno e constante do Memorando

0303/2018/DIFIN, SIGED: 2018/00000/ que esclarece questionamentos feitos pelas

Comissões por meio do ofício 278/2018 de 04/12/2018 e que destacou que o percentual

mínimo de repasse constitucional foi cumprido e observa-se que há divergência de valores

20.43% informado ao TCM e 20.73% informado ao CIOPS;

o Plenário do Conselho Municipal de Saúde resolve:

Aprovar por 14 (quatorze) votos a favor, 03 (três) votos contrários e 03 (três) abstenções

de votos o Relatório Financeiro do 10r e 30 quadrimestres do ano de 2017 da Secretaria

Municipal de Saúde de Goiânia com as seguintes recomendações:

o1-Que nos relatórios de Conciliação Bancária faça constar para qual conta corrente de
•...

aplicação estão sendo transferidos os saldos das contas; ~

02- Ao enviar o Relatorio a cada quadrimestre a SMS deverá apresentar dentro do Bloco ~
OI

Investimento, relatórios detalhados de Obras, ampliações e manutenções das unidades de .~
co

saúde deste Município, uma vez ter sido detectado dentro do exercício 2017 vários recursos '&
sem movimentação e ou investimento nas referidas obras; ~

03- Que no relatório de Transferências faça constar o nome da Conta por Bloco de

Financiamento;

04- Que dos recursos repassados pela União por bloco de financiamento sejam aplicados em sua
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totalidade, uma vez detectado em 2017 que o Bloco de Vigilância em Saúde recebeu de

recursos do FNS $32.248.743,24( informação SIOPS) e foi aplicado conforme contas (Vig.

Saúde $84.691,34, Vigs-AIDS $100.475,72 e Vigs $19.546.494,74 totalizando

$19.731.661,80) portanto não sendo utilizado todo o recurso entregue pelo FNS;

05- Que sejam apresentados relatórios detalhados com a identificação do volume de recursos

gastos com os prestadores de serviços em saúde;

06- Que sejam feitas justificativas a não utilização dos recursos parados nas contas,

considerando que há desabastecimento de medicamentos e insumos que impedem a

normalidade e funcionalidade dos serviços mesmo havendo recursos em conta corrente;

07- Que haja aplicação planejada dos recursos evitando permanência de grandes saldos

paralisados em contas correntes do Fundo Municipal de Saúde sem a devida aplicação nos

programas, implementando em conjunto com as Secretarias afins sistema público de absoluta

transparência dos processos de compra com respectivo andasmento destes, bem como a

entrega/remessa de materiais, insumos entre outros às Unidades de Saúde da Rede

Municipal.

Edivaldo roardo de Lima
Presidente do Cons.Mun. de Saúde de Goiânia

Resolução nO091/2017 de 30/08/2017

A~za Bernarde'
Vice Presidente do Cons.Mun. de Saúde de Goiânia

Resolução nO091/2017 de 30/08/2017

~
Sôo' X re-cidãde Souza

)O Secretário do Cons.Mun. de Saúde de Goiânia
Resolução nO091/2017 de 30/08/2017

Assinatura do Secretário ¥_.LIJa....LJ.!£=----c:'-' _
Homologo esta resolução em 13 / 4.:J /---'-1 ..•.•8''--__
Nos termos do inciso 2° do Art. 1° da Lei n° 8.142 de 28/12/90.
Gestor Municipal
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