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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO 
Rua Empresário Manoel Theodoro Freire, 166 – Centro. 

CNPJ: 08.362.287/0001-0 

    
 

RELATÓRIO E PARECER DO CONSELHO MUNICIPAL DA SAUDE SOBRE A 
GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS Á SAÚDE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 
2020. 
 
 

No exercício de 2020 os trabalhos realizados pelo Conselho Municipal de Saúde 
foram conduzidos de acordo com o planejamento feito no inicio do ano, observando as 
competências legais deste conselho, atingindo as seguintes atividades: Os Conselheiros 
reuniram-se várias vezes para aprovar planos de aplicação, prestações de contas 
quadrimestrais, das despesas aplicadas em saúde, inclusive com audiência pública e outros 
assuntos de interesse da saúde e da população. 

 
Constatamos que no orçamento do município de Espírito Santo/RN, teve a Lei 

Orçamentária aprovada em 2019, que fixou para o exercício de 2020 as despesas em 
saúde no montante de R$ 8.128.836,22 (oito milhões, cento e vinte e oito mil oitocentos e 
trinta e seis reais e vinte e dois centavos), desse valor foi executado a importância de R$ 
6.232.932,02 (seis milhões, duzentos e trinta e dois mil, novecentos e trinta e dois reais e 
dois centavos), oriundo de diversas fontes de receitas. 
 

Observamos que o total das Receitas Orçamentárias para fins de apuração da 
aplicação em Ações e Serviços de Saúde foi da ordem de R$ 13.681.535,82 (treze milhões, 
seiscentos e oitenta e um mil, quinhentos e trinta e cinco reais e oitenta e dois centavos), 
dos quais o valor mínimo de 15% (quinze por cento) a ser aplicado, obrigatoriamente com 
Saúde, seria de R$ 2.052.230,37 (dois milhões, cinquenta e dois mil, duzentos e trinta reais 
e trinta e sete centavos), contudo, o valor aplicado em Saúde foi da ordem de R$ 
2.535.600,53 (dois milhões, quinhentos e trinta e cinco mil, seiscentos reais e cinquenta e 
três centavos) que representou um percentual investido de 19,68% (dezenove vírgula 
sessenta e oito por cento) em serviços de Saúde. Portanto, 4,68% (quatro vírgula sessenta 
e oito por cento) a mais nos serviços de saúde do Município. 
 
 Em anexo a este parecer, temos os Demonstrativos do Relatório Resumido da 

Execução Orçamentária do 6º Bimestre de 2020, que demonstra de forma clara o 
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montante de recursos recebidos de diversas fontes e os valores gastos em cada tipo 
de despesas da Saúde, como: material de consumo, serviços de T. P. Física e 
Jurídica e aquelas de investimentos.  
 

Foram consideradas como despesa com ações e serviços públicos de saúde, as 
despesas de custeio e de capital, financiadas com recursos do Fundo Municipal de Saúde, 
tal como determina o art. 198, § 2º, da Constituição Federal, e Orientação Técnica nº 
02/2002, do Tribunal de Contas do Estado.  
 
1- PARECER: 
                         

O Conselho Municipal da Saúde, a vista dos documentos contábeis que analisou, os 
quais evidenciam a efetiva aplicação de 20,62% (vinte vírgula sessenta e dois por cento) 
sobre a receita de impostos próprios e das transferências. Como determina a regra 
constitucional em Ações e Serviços Público de Saúde, observando-se ainda a pertinência 
das despesas imputadas, emite PARECER FAVORAVÉL á regularidade da gestão dos 
recursos no exercício de 2020. 
 

Município de Espírito Santo/RN, em 28 de abril de 2021. 
 
 

MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE: 
 

Conforme portarias de nºs -------- 
 

 
 
 
 
 

NOME ASSINATURA 

Luzia da silva vieira  

CARLOS ALBERTO DA SILVA  

ANGELA MARIA DOS SANTOS  

LEANDRO RODRIGUES DO NASCIMENTO  

SEVERINA GALDINO DE LIMA  

ARTUR FELIPE DE ARAÚJO  

JOCILEIDE FERNANDES DE LIMA  

  

  

  

  

  

  

  

  


