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12/2021 - CMS
Camaquã, 27 de julho de 2021.
Aos vinte e sete dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e
um, o Plenário do Conselho Municipal de Saúde de Camaquã se reuniu em
sessão ordinária, a partir das nove horas, reunião realizada via aplicativo de
Watsapp. A reunião foi coordenada pela Presidente a Senhora Lizete
Teresinha Oliveira, com a leitura dos seguintes documentos: a) ofício nº
184/2021, de 19/07/2021 – Hospital Nossa Senhora Aparecida (Funbeca),
apresentando a prestação de contas dos recursos recebidos através da
portaria nº 1.393 de 21/05/2020, destinados com o objetivo de controlar o
avanço da epidemia da COVID-19, sendo utilizados para pagamento de
prestações de serviços médicos e insumos necessários à assistência médica
e hospitalar, direcionados aos atendimentos dos pacientes do Sistema Único
de Saúde, diagnosticados com COVID, de forma complementar, requerendo
apreciação e emissão de parecer do CMS, com anexo de cópias das notas
fiscais de compras e seus devidos comprovantes de pagamentos; b) ofício nº
186/2021, de 19/07/2021, Hospital Nossa Senhora Aparecida (Funbeca),
requerendo apreciação e emissão de parecer aos relatórios dos atendimentos
prestados através do Convênio 146/2018: Traumato/Ortopedia (competência
trimestre: abril, maio e junho de 2021) e Leitos Psiquiátricos (competência
trimestral: abril, maio e junho do ano de 2021; c) ofício nº 185/2021, de
19/07/2021, Hospital Nossa Senhora Aparecida (Funbeca), encaminhando,
requerendo apreciação e emissão de parecer pelo CMS à prestação de
contas dos recursos recebidos através da portaria nº 1448 de 29/05/2020,
destinados ao pagamento de prestação de serviços médicos e insumos
necessários à assistência médica e hospitalar objetivando controlar o avanço
da pandemia da COVID – 19, direcionado ao atendimento dos pacientes do
Sistema Único de Saúde, diagnosticados com COVID, de forma
complementar, com anexos de cópia das notas fiscais de compras e seus
respectivos comprovantes de pagamentos. Após análise, e o Plenário ter
sanado suas dúvidas, foram colocados em votação os requerimentos,
supracitados, e foram aprovados com PARECER FAVORÁVEL. Nada mais
havendo a tratar foi encerrada a reunião, cuja Ata foi lida e aprovada pela
plenária e assinada por quem é de direito, segue em anexo uma cópia da lista
de presença desta reunião.
Lizete Teresinha Oliveira
Presidente CMS

