
 

 

 

 

 

 

 
Ata do Conselho Fiscal 

002/2018 
 
Aos oito dias do mês de junho de dois mil e dezoito, às dez horas e trinta minutos, nas 
dependências do Consórcio Intermunicipal de Saúde - CONIMS, sito a Rua 
Afonso Pena, 1902, no Município de Pato Branco –  PR, reuniram-se os membros 
do Conselho Fiscal do Consórcio, para deliberar sobre a seguinte pauta: 1) Apreciação das 
contas referente aos meses de janeiro a abril de dois mil e dezoito – Primeiro Quadrimestre 
de 2018;  2) Assuntos Gerais; Item 01:  O presidente do Conselho Fiscal, Fabiano Popia 
deu abertura aos trabalhos passando a palavra para a Contadora Mariana Grahl, a qual deu 
início a apresentação referente ao primeiro quadrimestre de dois mil e dezoito. 
Primeiramente foram apresentadas as receitas arrecadadas no período, onde pode-se 
evidenciar a cobrança efetuada aos municípios referente a Investimentos, para aquisição de 
um equipamento odontológico para melhoria no atendimento aos pacientes especiais, o qual 
foi pago na unidade da administração. Também se observou uma diminuição nas multas 
cobradas referente a infração a legislação de licitações em relação ao período passado, isso 
demonstra maior eficácia nas ações de notificações do setor de licitações. O percentual de 
despesas da unidade administrativa totalizou 21% e o atendimento aos municípios 
consorciados 78%. No demonstrativo de despesa com pessoal pode-se observar que em 
relação a receita arrecadada o gasto com pessoal foi de 13,67% e com relação as despesas 
liquidadas 14,38%, a Secretária Executiva Ivete ressaltou que apesar de ocorrer aumento no 
número de empregados do CONIMS ocorreu diminuição no montante líquido da folha, desta 
forma a administração otimizou o seu quadro de pessoal sem aumento monetário e impacto 
financeiro. Observou-se que no primeiro quadrimestre já foi executado 34,42% do total do 
orçamento previsto para o exercício de 2018, com isso podemos evidenciar maior uso dos 
municípios com relação aos serviços oferecidos pelo Consórcio. Evidenciou-se o saldo 
bancário das contas onde a Secretária Executiva comentou com relação ao saldo do 
convênio federal para aquisição de equipamentos que possui um saldo em conta de R$ 
1.796.921,36, que o Pregão Eletrônico correu com sucesso e que em breve o 
Consórcio receberá os equipamentos provenientes deste Convênio.  Item 02: A 
Secretária Executiva solicitou a Contabilidade, para a próxima reunião, a realização de 
gráficos para evidenciar de forma mais clara essa otimização da folha de pagamento. E 
deixamos evidenciado o link de acesso ao portal da transparência do CONIMS, onde é 
possível consultar a arrecadação da receita, execução da despesa bem como todos os 
relatórios contábeis e fiscais. Sendo aprovado e assinado o Parecer Nº. 002/2018, nada 
mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada e eu, Marcos J. B. de Lima, lavrei a presente 
ata que, após lida e aprovada, será assinada por todos. 
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