
 
ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, 

REALIZADA NO DIA 06 DE MARÇO DE 2023, ÀS 13h30min, NA SECRETARIA DE 

SAÚDE. 

       A lista de presença segue ao final da presente ata, de acordo com a manifestação dos 

membros. Estão presentes Maurício Pavani, Antonio Carlos Pereira, Maria Jucy Gleuba de 

Souza Lima, Sergio da Silva, Ana Paula Soares de Sousa Andrade, Lucas Prado Rodrigues, 

Malvanir Ap. da Silva Cruz, Maria Jucy Cleuba de Souza Lima, Roque Maurício Rebolo. O 

Secretário da Saúde, Maurício, agradece a presença de todos por esta reunião. Informa sobre 

a transposição e de transferência de saldos financeiros, disciplinado pela Lei Complementar 

nº 172/2020, visando a utilização desses valores em outras ações da saúde do município, 

durante a vigência do estado de calamidade pública, através de Decreto Legislativo nº 06, de 

20 de março de 2.022. Houve a Lei Complementar nº 181, que ampliou a vigência da Lei 

Complementar nº 172, Em 06 de dezembro de 2022, com a Lei Complementar 197, prorrogou-

se a Lei Complementar 172/2021, como também a finalidade de destinação de recursos para 

custeio de serviços prestados por entidades privadas sem fins lucrativos, que atuam de forma 

complementar junto ao Sistema único de Saúde - SUS. Os recursos para o custeio, são 

aqueles compostos pelos saldos em contas abertas até 01 de janeiro de 2.018. Conforme a 

referida portaria, os saldos financeiros das contas do Fundo Municipal de Saúde, deverão ser 

transferidos ao Hospital São Roque de Cabreúva – Santa Casa de Misericórdia de Cabreúva. 

O saldo atual nas contas a serem repassados é de R$ 60.202,98, e que está dentro daquilo 

que a Portaria GM/MS n° 96 estabelece. Este recurso financeiro será incluído da Programação 

Anual de Saúde. Para tanto é dado ciência para o Conselho de Saúde Municipal. Informa 

ainda, o Secretário que no corrente mês dar-se-á o término da intervenção da Santa Casa de 

Cabreúva, com a municipalização do prédio. Não havendo mais nada a tratar, encerrou-se a 

reunião, a Secretaria de Saúde se coloca à disposição de todos (as). Ata lavrada por mim, 

Ana Paula Soares de Sousa Andrade.  

 


