
 

 

 

 

 

 

ATA DO CONSELHO FISCAL 

    001/2019 

 

Aos vinte e cinco dias do mês de fevereiro de dois mil e dezenove, às quatorze horas, no 

auditório do Consórcio Intermunicipal de Saúde – CONIMS, sito a Rua Afonso Pena, 1902 – 

Pato Branco/PR, reuniram-se os membros do Conselho Fiscal e a Contadora do Consórcio, 

com a seguinte pauta: 1) Prestação de Contas do Terceiro Quadrimestre de 2018. 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 

terceiro quadrimestre de dois mil e dezoito – setembro a dezembro. Primeiramente foram 

apresentadas as receitas arrecadadas no período, onde pode-se observar um aumento nas 

multas aplicadas por infração a legislação de licitações. O percentual de despesas da unidade 

administrativa totalizou 8,04% e o atendimento aos municípios consorciados 91,96%. Com 

relação as Despesas Liquidadas no período, na Unidade da Administração, a despesa de 

Equipamentos e Material Permanente totalizou R$ 109.799,78 referente a execução do 

Convênio Federal 800182/2013 Ministério da Saúde. No demonstrativo de despesa com 

pessoal pode-se observar que em relação a receita arrecadada o gasto com pessoal foi de 

16,91% e com relação as despesas liquidadas 17,50%. Com relação a execução orçamentária 

observou-se no primeiro quadrimestre execução de 34,42%, no segundo quadrimestre foi 

executado 81,40% e no terceiro e último quadrimestre do período foi executado 128,28%, ou 

seja 28,28% a mais do previsto para o exercício de dois mil e dezoito. Sendo aprovado e 

assinado o Parecer Nº. 001/2019, nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada e eu, 

Mariana Grahl, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, será assinada por todos. 

 

 
Participante Município   Assinatura  

Fabiano Popia Coordenador - Chopinzinho          _____________________ 

João Paulo Garcia Vice Coordenador - Galvão           _____________________ 

Jerson Luiz Pereira Membro – Bom Sucesso do Sul    _____________________    

José Peron Membro - Honório Serpa   _____________________ 

Fernando Romeiro Membro - Mariópolis                    _____________________ 

Mariana Grahl Contadora - CONIMS                    _____________________ 

 

 


