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Audiência Pública

Análise dos Relatórios da gestão e aplicação dos recursos do
SUS Sistema Único de Saúde
Período: 1 1 quadrimestre 2017 (janeiro, fevereiro, março e abril)
Data: 30.05.2017 19h30min.
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Ata da Audiência Pública, realizada aos trinta dias do mês de maio do ano de dois mil e
dezessete (30.05.2017), terça-feira, às dezenove horas e trinta minutos (19h30), no recinto
de reuniões da Câmara Municipal de Altinópolis, Estado de São Paulo, sito à Rua Cel.
Honório Palma, n°.435 Centro, designada pelo Ato da Presidência n° 02, de 30.01 .201 7.
Aos vereadores foi expedida convocação escrita, datada de 15.05.2017. Foram expedidos
convites para diversos segmentos da sociedade local, como Igrejas, Bancos, Escolas,
Associações, Entidades Religiosas e Filantrópicas, Autarquias, Juiz, Promotor, Polícia Civil e
Militar, Imprensa, OAB, Conselhos Municipais, Secretários Municipais, Empresas entre
outras instituições devidamente constituídas, incluindo ampla divulgação através do site
oficial da Câmara (www.camaradealtinopolis.sp.gov.br ); divulgação na página do Poder
Legislativo no "Facebook", bem como através de e-mails. O objetivo da presente audiência
pública é cumprir as determinações previstas na Lei n°.8.689193, Lei Complementar n° 141,
de 1310112012 e Comunicado n°48/2013 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. A
presente audiência se destina à análise dos relatórios da gestão e aplicação dos recursos
do SUS e do Fundo Municipal de Saúde, referente 1 0 quadrimestre 2017
(janeiro,
fevereiro, março e abril). Iniciado os trabalhos, à entrada do recinto, foi disponibilizado o
Termo de Presénça, do qual foram acolhidas as devidas assinaturas, o qual foi devidamente
arquivado e anexado na presente ata. Iniciado os trabalhos, o Secretário Municipal de
Saúde, Ívano José Zuccolotto Filho, nomeado em data de 1310412017, devidamente
auxiliado pela representante da Secretaria Municipal de Saúde, Sra. Ariana M. C. Garcia
Leal, fez ampla explanação acerca das aplicações das receitas do Município, bem como dos
recursos recebidos, referente ao 1 1 quadrimestre de 2017, constantes do relatório de
prestação de contas, o qual foi devidamente arquivado na Secretaria da Câmara Municipal.
Além dos quadros quantitativos sobre a gestão dos Recursos do SUS e dos relatórios das
ações movidas pela Secretaria de Saúde, no período em análise, consta que o Município
aplicou, no 1 1 quadrimestre de 2017, o percentual de 25,26% com Saúde. Depois de ampla
análise e discussão, concluindo os trabalhos, a presente Audiência Pública foi encerrada.
Eu, Roberto César Alves Leite, Diretor Geral Adminitrativo da Câmara e Secretário «ad hoc"
dos trabalhos, lavrei para constar a presente ata, qual, depois de lida e considerada de
conformidade com os trabalhos realizados, vaj. iySada e9
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TERMO DE PRESENÇA

Termo de Presença das Audiências Públicas realizadas na data de 30 de
Maio de 2017, às 19h e 19h30min, respectivamente, para Avaliação do cumprimento
das metas fiscais do município, referente ao 1 0 quadrimestre de 2017 (janeiro,
fevereiro, março e abril), em conformidade com o §4 0 , art. 90 , da Lei n° 101/2000

-

Lei de Responsabilidade Fiscal e Avaliação do Relatório do Sistema Único de Saúde
(SUS) e Secretaria Municipal de Saúde de Altinópolis, referente ao 1 0 quadrimestre
de 2017 (janeiro, fevereiro, março e abril), em conformidade com a Lei n° 8.689/93,
Lei Complementar n° 14112012, Comunicado n° 0212013 do Tribunal de Contas do
Estado de São Paulo.

Altinópolis/SP, 30 de Maio de 2017.
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