RELATÓRIO E PARECER DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018
Conforme a Lei Municipal nº 1217/2016 de 13/12/2016, que estimou a receita e
fixou as despesas para o exercício de 2017, apresentou as seguintes situações em relação
as receitas e despesas da saúde do exercício de 2017 do Município de Derrubadas.
Previsão de arrecadação
R$ 16.384.022,00
Arrecadação efetivada
R$ 16.724.114,00
De acordo com as planilhas de prestação de contas quadrimestrais, o Município de
Derrubadas obteve os seguintes resultados das aplicações dos recursos das fontes
Municipal, Estadual e Federal.
RECURSO MUNICIPAL
Saldo anterior
Transferência recursos Município p/FMS
Rendimentos aplicação financeira
Despesas efetuadas
Saldo exercício seguinte

R$
92.504,43
R$ 2.543.781,03
R$
7.453,77
R$ 2.599.913,71
R$
43.825,52

RECURSO ESTADUAL
Saldo anterior
Transferências do estado para FMS
Rendimentos aplicação financeira
Despesas realizadas
Saldo exercício seguinte

R$
R$
R$
R$
R$

RECURSO FEDERAL
Saldo anterior
Transferência da União p/FMS
Rendimentos de aplicação financeira
Despesas realizadas
Saldo exercício seguinte

R$ 538.708,95
R$ 722.703,46
R$ 120.629,57
R$ 1.001.560,55
R$ 380.481,43

RESUMO GERAL
Saldo anterior 31.12.16
Recursos disponibilizados à ASPS
Rendimentos aplicação financeira
Despesas efetuadas em ASPS

R$ 799.949,19
R$ 3.520.540,38
R$ 135.563,48
R$ 3.905.352,65

Saldo exercício seguinte

R$ 550.700,40

168.735,81
254.055,89
7.480,14
303.878,39
126.393,45
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Recursos arrecadados (IPTU, ITBI, ISS, IRRF, ICMS, IPVA, IPI.Exp. FPM, ITR
e LC, somou o valor de R$ 12.092.171,73
A aplicação dos recursos municipais em serviços de saúde pública foi de
R$ 2.599.913,71; atingindo um percentual de 19,25 % no exercício.
Salientamos que os recursos Estadual e Federal não entram na computação da
receita e despesa, são recursos de fundo a fundo.
Os recursos recebidos do Estado e União, que tiveram recursos ingressados na
conta do Fundo Municipal de Saúde, foram lançados em contas de receita especifica e em
conta banco separadas, aplicadas no mercado financeiro, sendo os rendimentos
computados da mesma forma, gastos de acordo com planos de aplicação aprovados pelo
Conselho Municipal de Saúde e empenhadas de acordo com a Lei nº4320/64. As
conciliações foram realizadas mensalmente, as contribuições recolhidas ao sistema
previdenciário, as despesas pertinentes ao processo licitatório foram realizadas conforme
determina a Lei nº8.666. As prestações de contas foram apresentadas ao Conselho
Municipal de Saúde, bem como aprovadas sempre por unanimidade, e apresentadas a
comunidade em audiências pré-agendadas.
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PARECER DO CONSELHO
Em nossa opinião e de acordo com as atribuições legais que nos são conferidas
pela lei em vigor, CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que foram analisadas as contas,
relatórios quadrimestrais, balancetes anuais das receitas e despesas em ações de saúde
pública, os planos de aplicação, os resultados financeiros do FUNDO e dos CONVENIOS
no exercício de 2018, emitimos PARECER FAVORAVEL a aprovação da aplicação dos
recursos em ações e serviços de saúde pública.

Derrubadas/RS, 28 de janeiro de 2019.
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