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Ata Executiva
08/2021 - CMS
Camaquã, 15 de junho de 2021.
Aos quinze dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um, a partir
das nove horas, reuniu-se o Plenário do Conselho Municipal de Saúde de Camaquã,
em sessão ordinária, via aplicativo de watsapp. A reunião foi coordenada pela
Presidente a Senhora Lizete Teresinha Oliveira, com a disponibilização
dos
seguintes documentos: a) ofício nº 075/2021 – SMS, de 25/05/2021, encaminhando,
em anexos, o Relatório de Gestão – MGS do 1º Quadrimestre de 2021, solicitando
análise e considerações do CMS; b) ofício nº 340/2021- Gabinete do Prefeito, de
02/06/2021, encaminhando para apreciação e solicitando parecer ao Plano de
Trabalho referente ao aproveitamento de saldo remanescente da Consulta popular
2018/2019 – Equipamentos para o Hospital Nossa Senhora Aparecida, no valor de R$
75.000,00 (setenta e cinco mil reais), com planilhas em anexos; c) ofício nº 92/2021 –
SMS, de 10/06/2021, encaminhando para apreciação e emissão de parecer da
solicitação de abertura de crédito especial por redução orçamentária, no valor total de
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) na despesa 31.90.11 – Vencimentos e vantagens
fixas, na fonte de recurso 40 e criando a categoria econômica 31.90.96 – Pessoal
Requisitado, observando que para melhor enquadramento contábil será realizado na
despesa solicitada o pagamento do funcionário Nilton Andrade Gouvêa, que foi cedido
pelo Estado; d) ofício nº 95/2021 – SMS, de 15/06/2021, solicitando a apreciação e
emissão de parecer do CMS ao REGIMENTO GERAL DA 7ª CONFERÊNCIA
MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMAQUÃ; e) ofício nº 93/2021 – SMS, de 10/06/2021,
encaminhando para apreciação e emissão de parecer à solicitação de abertura de
créditos extraordinários junto ao orçamento vigente o valor total de 609.140,43
(seiscentos e nove mil cento e quarenta reais e quarenta e três centavos), oriundos do
Governo Federal, para custear despesas de enfrentamento ao Covid, conforme
portarias números: 650, 361, 731 e 894, em anexos, conforme as seguintes
classificações orçamentárias:
 10.301.0036.1.063 - Enfrentamento de Emergência ao Coronavirus, Covid 19;
 3.3.90.30 – Material de Consumo no valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil
reais);
 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica no valor de R$
209.140,43 (duzentos e nove mil cento e quarenta reais e quarenta e três
centavos).
Após análise, e o Plenário do CMS ter sanado suas dúvidas, foram
colocados em apreciação os requerimentos, supracitados e foram aprovados com
PARECER FAVORÁVEL e também foi dada a ciência de recebimento do Relatório
de Gestão - SMS – MGS 1º Quadrimestre de 2021. Nada mais havendo a tratar foi
encerrada a reunião, cuja Ata foi lida e aprovada pela plenária e assinada por quem é
de direito.
Lizete Teresinha Oliveira
Presidente CMS

