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RESOLUÇÃO Nº 01 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2023.

Dispõ� e sõbre õ terceirõ quadrimestre da
Audie�ncia Pu� blica de prestaça�õ de cõntas
da  Secretaria  Municipal  de  Sau� de  de
Iracema�põlis e prescreve as prõvide�ncias
que enumera.

O PLENA" RIO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAU" DE DE IRACEMA" POLIS, em apresentaça�õ dõ 3º quadrimestre da
Audie�ncia Pu� blica de Sau� de, realizada em 03 de fevereirõ de 2023, nõ usõ de suas cõmpete�ncias regimentais e
atribuiçõ� es cõnferidas pela Lei Municipal nº 756 de 10 de abril de 1991, e suas alteraçõ� es põsteriõres; e

Cõnsiderandõ a Lei Federal n.º 8080, de 19 de setembrõ de 1990, em seu art. 36, § 1º õs planõs de sau� de sera�õ
a base das atividades e prõgramaçõ� es de cada ní�vel de direça�õ dõ Sistema U" nicõ de Sau� de (SUS), e seu
financiamentõ sera�  previstõ na respectiva prõpõsta õrçamenta� ria e § 2º e�  vedada a transfere�ncia de recursõs
para õ financiamentõ de açõ� es na�õ previstas nõs planõs de sau� de, excetõ em situaçõ� es emergenciais õu de
calamidade pu� blica, na a� rea de sau� de;

Cõnsiderandõ a Lei Federal nº 8.142 de 28 de dezembrõ de 1990;

Considerando a Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, em seu art. 41, os Conselhos de Saúde, no
âmbito de  suas  atribuições,  avaliarão  a  cada  quadrimestre  o  relatório  consolidado  do  resultado  da  execução
orçamentária e financeira no âmbito da saúde e o relatório do gestor da saúde sobre a repercussão da execução
desta Lei Complementar nas condições de saúde e na qualidade dos serviços de saúde das populações respectivas e
encaminhará ao Chefe do Poder Executivo do respectivo ente da Federação as indicações para que sejam adotadas
as medidas corretivas necessárias;

Resolve:

Art. 1º Aprõva a Prestação de Contas da Secretaria Municipal de Sau� de de Iracema� põlis referente aõ terceirõ
quadrimestre dõ exercí�ciõ de 2022;

Art. 2º Esta Resõluça�õ entra em vigõr na data de sua publicaça�õ.

Iracema�põlis, 17 de fevereirõ de 2023

Aline Ferreira Mateussi
Presidente interina do CMS

Homologo a Resolução nº 01/2023 – CMS – nos termos do Art. 1º, § 2º da Lei Federal 8.142, de 28 de dezembro
de 1990.

Juvenal Baptistella Chiocheti
Secretário Municipal de Saúde
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