
 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJÁ 
Secretaria Municipal da Saúde 

Conselho Municipal de Saúde – Itajá/RN 

 

PARECER Nº 001/2020 – CMS  

 
Aprova as contas relativas às ações de 

serviços públicos de saúde da 

administração direta do município de 

Itajá/RN, exercício de 2019. 

 
O Conselho Municipal de Saúde do Município de Itajá, em reunião 

realizada por seus membros, procederam na análise das contas relativas à 

gestão dos recursos vinculados às ações de serviços públicos de saúde, 

exercício de 2019, tomando-se por base os documentos apresentados no 

Relatório Anual de Gestão 2019, aprovado em 28/05/2020. 

 

No exame da documentação apresentada, que tem como fonte o SIOPS/MS, 

foi constatado que: 

 

a) Do total de R$ 12.161.509,20 (doze milhões, cento e sessenta e um mil, 

quinhentos e nove reais e vinte centavos) proveniente da receita 

resultante de impostos e transferências constitucionais no exercício de 

2019, foi aplicado em saúde R$ 3.544.712,23 (Tres milhões, quinhentos 

e quarenta e quatro mil, setecentos e doze reais e vinte e tres centavos), 

o que corresponde a 29,14%. 

 

Diante do exposto, face a observância do que determina o artigo 77, inciso 

III, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias,  e a Lei Complementar 

141/2012, opina este Conselho, pelo parecer favorável relativamente às contas 

da gestão dos recursos vinculados às ações e serviços públicos de saúde, 

exercício de 2019. 

 

É o nosso parecer, aprovado por unanimidade pelo Plenário, em 28/05/2020. 

 

Itajá-RN, 28 de maio de 2020. 
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