ATA DO CONSELHO FISCAL
003/2018

Aos dez dias do mês de outubro de dois mil e dezoito, às quatorze horas, na sala de
reuniões do Consórcio I ntermunicipal de Saúde - CONI MS, sit o a Rua Af onso
Pena, 1902, no Município de Pato Branco – PR, reuniram-se os membros do
Conselho Fiscal do Consórcio, bem como a Contadora e o Controle Interno, com a seguinte
pauta: 1) Apreciação das contas referente aos meses de maio a agosto de dois mil e dezoito
– Segundo 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 segundo quadrimestre de dois mil e dezoito.
Primeiramente foram apresentadas as receitas arrecadadas no período, onde pode-se
observar que no referido período houve maior gasto dos municípios, ocorrendo assim maior
ingresso de receita em relação ao primeiro quadrimestre de dois mil e dezoito. O percentual
de despesas da unidade administrativa totalizou 8,82% e o atendimento aos municípios
consorciados 91,18%. Com relação as Despesas Liquidadas no período, na Unidade da
Administração, a despesa de Equipamentos e Material Permanente totalizou R$ 413.289,86
referente a execução do Convênio Federal 800182/2013 Ministério da Saúde, e na Unidade
dos Municípios destacamos o valor de R$ 838,90 referente a devolução do Saldo
remanescente do Convênio Cirurgias Eletivas – SESA que foi executado em sua totalidade,
inclusive rendimentos, encerrando-se em 11/08/2018. No demonstrativo de despesa com
pessoal pode-se observar que em relação a receita arrecadada o gasto com pessoal foi de
13,68% e com relação as despesas liquidadas 12,45%, nos meses de maio a junho a folha
de pagamento era composta por 76 empregados, no mês de julho saltou para 97 e agosto
para 101, aumento esse ocasionado pelas contratações do quadro do pessoal do CAPS AD
III. Observou-se que no primeiro quadrimestre foi executado 34,42% do total do orçamento e
no segundo quadrimestre foi executado 81,40% do orçamento, ou seja 14,73% a mais do
previsto para o período. Evidenciamos o link de acesso ao portal da transparência do
CONIMS e da AMP, 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, Mariana
Grahl, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, será assinada por todos.
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