que havia sido entregue o regimento pra todos os presentes a presidente josilene esclareceu que
qualquer convidado só poderá usar uma vez 6 direito da fala com duração de apenas 05 minutos e
que nenhum convidado poderá interromper a fala do conselheiro e que a fala do conselheiro tem que
ser respeitada. E que todas as observaçõs deverão ser feitas no final de todas as falas. A
conselheira Joselene pedia resposta quanto lei do PMAQ se já foi reavaliada. O conselheiro Iram
cobrou que a equipe de saúde do Icarai não está fazendo as visitas domiciliar para os acamados
falta também a visita dos agentes de saúde, solicitou a reforma do posto de saúde de lcaraí, e
solicitou o atendimento odontológico. O consIheiro Xerez explicou a que a lei do PMAQ já está em
andamento pra ser enviada pra câmera, e qu será implantado o pagamento de incentivo dos ESF
que estão cadastrados no PMAQ que o muriicípios está pegando modelos que já funcionam em
outros municípios e adequar a realidade do município. Falou da reforma dos postos de saúde e que
a grande maioria e principalmente os do interior estão necessitando urgente de reforma mas que já
está sendo providenciado. Solicitou apoio qos conselheiros para trazer as demandas até ele,
enquanto secretario para juntos tentarem reslver as situações que se colocam particularmente em
cada localidade. A conselheira Mariclecia questiona sobre o funcionamento dos ESF que em alguns
caso não estão trabalhando as 40 horas, O coriseIheiro Xerez explica que estará implantando o ponto
eletrônico. A conselheira josilene fala que o pnto eletrônico não resolve e que os profissionais que
são de outro município que trabalham no cerftro de saúde do São Sebastiao não recebe ajuda de
custos pra alimentação e que são cumpridore fielmente dos horários estabelecido. E que realmente
tem que parti da secretaria cobrar mais com omisso dos profissionais pra cumprirem suas cargas
horarias. A assessora Leide compareceu a pinária para convidar os conselheiros para as reuniões
locais para realização do Plano Municipal de Saúde e do Plano Plurianual Informou que será no dia
19 em Icaraí, dia 24 com os profissionais de saúde e dia 25 com os usuários da sede. ITEM 04
ENCAMINHAMENTOS IDAS DEMANDAS DA ULTIMA REUNIÃO.- A presidente Josilene informou
que já foram feitos os procedimentos necessário e envio de ofícios pra devidas providencias
aguardando respostas. ITEM 05:INFORMES: A presidente Josilene apresenta o convite feito pala
STDS pra conferencia, apresentou o oficio da CAF solicitando a aprovação e liberação para doação
dos insumes citados no documento por conta da expiração do prazo de validade a doação será para
o Hospital São José aprovado a doação por todos conselheiros. Nada mais tendo a tratar a
...Presidente Josilene encerrou . a J reunião e eu
lavrei a seguinte ata e segue
as assinaturas abaixo:
Francisco Xerez Pontes Neto
Mariclecia Sandra Pinto,
Benedicto Canholi Neto
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Alex Carneiro da Silva
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RELATÓRIO DO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

PERIODO DE 0210512017 a 3111212017
CONTAS DE GESTÃO
EXERCICIO 2017
Em cumprimento ao que preceitua a legislação em vigor, o órgão central de controle interno do Órgão
SECRETARIA MUNICIPAL DÊ SAUDE do município de AMONTADA, Estado do Ceará, desempenhou sua função
acompanhando a execução orçamentária, financeira e patrimonial, que objetivou no presente relatório:
1 - DO ORÇAMENTO
A Lei Orçamentária Anual do Municipal, LOA deste exercício vigente, devidamente aprovada pelo Poder Legislativo,
fixou o orçamento inicial da despesa para o Órgão SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, no valor total inicial de
R$ 3338558,28 (TRES MILHOES, TREZENTOS E TRINTA E OITO MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA E OITO
REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS).

2 - DOS CRÉDITOS SUPLEMENTARES E ESPECIAIS
Os créditos adicionais abertos no período de gestão ora comentado, registraram os seguintes lançamentos:

Especificações
Crédita

Valor (R$)
1.417,$

ls Suplementares

Total

à
0,00

Créditos Adicionais Especial

1 417 658 28

diciona,s

Os Créditos acima demonstrados foram aberto na conformidade dos artigos 41,42 e 43 da Lei Federal n° 4.320164.
3- DO BALANÇO ORÇAMENTIRIO - ANEXO XII:
O Balanço Orçamentário registr as receitas pela previsão inicial, previsão atualizada, receitas realizadas e saldo
do período de gestão, com também, as despesas pela dotação inicial, dotação atualizada, despesas
empenhadas, despesas Iiquidads, despesas pagas e saldo da dotação.

3.1. - DA RECEITA.
De acordo com o Balanço Orçamentário do Órgão em destaque, a receita do período registrou a seguinte
movimentação:

Receitade Capital

.

0.00

0,00

0,00
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3.2. - DA DESPESA.
A execução orçamentária da despesa do Órgão em comento, que a seguir demonstramos a despesa atualizada,
empenhada, liquidada e paga, apresentou no período em destaque os seguintes valores:

Cateqj»la
Despesa
Despesa

Econômica

Despesa
3.324.545.28

Corrente
de

Capital

3.324.545,28

14.013,00

14.013,00

3 338 558 28

3 338 558 28

0,00

-

0,00

OBS O Valor da Despesa Realizada refere-se ao valor empenhado durante este perodo

Conclui-se que na diferença ente a receita realizada e a despesa empenhada, houve um Deficit no
valor de R$ -3.330.890,51 ( MILHOES, TREZENTOS E TRINTA MIL E OITOCENTOS E NOVENTA
REAISCNQUENTA E UM CENTAVOS).

4 - DO BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO III:
O Balanço Financeiro evidencia a movimentação financeira das entidades do setor público no período a que se
refere, e discrimina:
4.1. - Ingressos:
- Receita Orçamentária;
- Transferências Financeiras Recebidas;
- Recebimentos Extraorçamentários;
- Saldo do Exercício Anterior.
4.2. - Dispêndios:
- Despesa Orçamentária;
- Transferências Financeiras Concedidas;
- Pagamento Extraorçamentários;
- Saldo para o exercício seguinte.

1Receita Orçamentária

RECEITA

DESPESA
7.667.77 Despesa Orçamentária

Resto a Pagar

348.430,19 Restos a Pagar Pago

Receita Extra-Orçamentária

292.207,03 Despesa Extra-Orçamentária

Transferencia Recebidas
Saldo Financeiro do Exercício Anterior

7.507.775.66 rransferências Concedidas
178.736,01 Saldo Financeiro Atual

3.338.558,28
58.095,33
351 .113,80
4.503.621,19
83.428,16

*
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5- DO BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO XIV;
O Balanço Patrimonial é a demonstração que evidencia as contas do ATIVO, PASSIVO e PATRIMÔNIO
LIQUIDO, demonstrado na forma do quadro abaixo:

(A) Ativo Circulante
Caixa e Equivalente de Caixa
Credito a Curto Prazo
Estoques
(B)

Artivo Não Circulante

Créditos a longo prazo
Imobilizado Atualizado (1+2)

4917.032,07(A) Passivo Circulante
83.428,16 Forn Curto Prazo (R. Pagar
413.603,91 Demais Obrigações - (Consignações)

2.858.632,50

0.00
1.933.286,21 (B) Passivo

Não Circulante

413.603,91 Demais Obrigações a Curto Prazo
1.519.682,30 (C)

Bens Movéis

102.575,34

Bens Imóveis

1.490.669,30

Depreciação

0,00

Patrimônio

Liquido .......................

0,00

(1) Bens Moveis

29.01 3,00

(2) Bens Imóveis

1.490.669,30

Conclui-se que no encerramento deste periodo, houve um patrimônio liquido no valor de R$ (0,00

6- DA DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ANEXO XV:
A demonstração das variações patrimoniais evidencia as alterações verificadas no patrimônio, resultante ou não
da execução orçamentária, indicando o resultado patrimonial do exercício.
O resultado das variações patrimoniais do período em destaque, apresentou na seguinte demonstração:

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS
nações

- (Receitas de Impostos, taxas, Contribuições, Exploração e

e uetegaçoes recebidas - (Trans?. correntes, outras transi. concedidas e resto a pagar

1
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a

3111212017

VARIAÇÕES PARTIMONIAIS DIMINUTIVAS
Uso de bens, serviços e consumo de papital fixo - (despesa processadas)

1.608.534,22

Transferencias e delegações con adidas

4.503.621.19

51.629,87

Tributarias - (Baixa no Almoxarifa o)

7.810.166,47

Total das Variações patrimoni is aumentativas (II)

Conclui-se que no encerramento deste penedo, houve um resultado patrimonial no periodo no valor de R$ -294.723,04 ( MIL E
SETECENTOS E VINTE E TRES REAISQUATRO CENTAVOS).

7- DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA:
A Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC) indica quais foram as saídas e entradas de dinheiro no caixa durante
o período e o resultado desse fluxo. Assim como a Demonstração de Resultados de Exercícios, a DFC é uma
demonstração dinâmica e deve ser incluída no balanço patrimonial

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERACIONAIS
O valor total de fluxo de caixa gerado pela atividade operacional, pode representar um coeficiente de grande
valia mostrando que as operações estão sendo rentáveis, de modo que a mesma indica condições suficientes
de fluxo de caixa para saldar seus empréstimos, mantendo sua atividade, conseguindo até mesmo financiar
seus próprios investimentos e pagar seus dividendos

jkx&dec
ransferns

es operacionai
ntes recebidas outros ngressos o eracion
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