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CEP 15730-000

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARINÓPOLS,
ESTADO DE SÃO PAULO.
Aos vinte e quatro (24) dias do mês de setembro (09) do ano de dois mil e vinte e um
(2021 ), nas dependências do prédio da Câmara Municipal de Marinópolis, localizado na Rua
Espírito Santo, nº . 415, Centro, nesta cidade de Marinópolis, às nove horas (09h00), reuniram-se
os membros do Conselho Municipal de Saúde deste município, com o objetivo de realizar a
Audiência Pública para apreciação dos relatórios financeiros e operacionais da saúde referente ao
segundo quadrimestre do ano de dois mil e vinte e um. O presidente do Conselho Senhor João
Sergio Ribeiro iniciou a reunião agradecendo a presença de todos e, em seguida deu início a
Audiência Pública da Saúde referente ao segundo quadrimestre do ano de dois mil e vinte e um
sob a presidência do Secretário Municipal de Saúde: Senhor Marcelo Junior da Silva, que iniciou
a Audiência falando da gravidade do Coronavírus (COVID-19), mas que na presente data o
município não tem nenhum caso positivo, e pediu ainda para todos continuarem tomando as
precauções devidas em combate do mesmo, como distanciamento social, uso de máscara,
lavando bem as mãos e usando álcool 70, mesmo depois de ter tomado as duas doses da vacina,
lembrando que, de acordo com a legislação vigente, a aplicação dos recursos próprios na saúde
deve ser no mínimo de quinze por cento (15%) da arrecadação anual de receitas impostos e
transferências constitucionais e legais. Prosseguindo, o senhor Secretário distribuiu cópias dos
demonstrativos aos membros do conselho e presentes. Analisando o período compreendido entre
primeiro de maio a trinta e um de agosto do ano de dois mil e vinte e um, observou-se que o
percentual aplicado no quadrimestre foi de vinte virgula vinte e um por cento (20,21 %), pois de
R$ 9.746.764,32 (nove milhões, setecentos e quarenta e seis mil, setecentos e sessenta e quatro
reais e trinta e dois centavos) da arrecadação, R$ 1.969.667,28 (um milhão novecentos e sessenta
e nove mil, seiscentos e sessenta e sete reais e vinte oito centavos) foram aplicados na saúde. Os
Conselheiros discutiram sobre a porcentagem aplicada que ultrapassou o valor exigido pela
legislação. Todos os presentes manifestaram entendimento e a Audiência Pública da Saúde do
segundo quadrimestre do ano de dois mil e vinte e um, onde foi aprovada por unanimidade. Não
havendo mais ninguém a se manifestar o presidente deu por encerrada a Audiência, onde foi
lavrada a presente Ata, que após lida e assinada por todos consel ros presentes.
Marinópolis-SP, em 4

setembro de 2021
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CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

PARECER
ASSUNTO : Fiscalização e Acompanhamento do desenvolvimento das ações e serviços
da saúde.
EXERCÍCIO: 2021
ORGÃO
: Prefeitura Municipal de Marinópolis
O Conselho Municipal de Saúde, em reunião realizada no dia
24 de setembro de 2021, pelo voto de seus membros abaixo assinados, RESOLVE, na
análise da documentação realizada através da fiscalização e acompanhamento do
desenvolvimento e serviços da saúde, referente às contas do 2° (segundo) quadrimestre
do exercício financeiro de 2021, emitir PARECER FAVORÁVEL à aprovação das contas
da Prefeitura Municipal de Marinópolis, referente à Unidade de Saúde do Município.
Marinópolis, SP, 24 de setembro de 2021.
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