RELATÓRIO E PARECER DA CENTRAL DO SISTEMA
DE CONTROLE INTERNO RELATIVAMENTE À
GESTÃO
DOS
RECURSOS
VINCULADOS
À
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SERVIÇOS PUBLICOS
DE SAÚDE, EXERCÍCIO DE 2021, DE ACORDO COM O
ESTABELECIDO NO REGIMENTO INTERNO DO
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO SUL.

I-

RELATÓRIO:
Acompanhamos os trabalhos da Secretaria da Saúde, no

exercício financeiro de 2021, sendo que os trabalhos da Unidade Central de Controle,
além de abranger todo o trabalho apresentado, buscou o acompanhamento mais
específicos com levantamentos mensal, através dos relatórios gerenciais e relatório de
gestão da saúde, bem como dos demonstrativos contábeis, do percentual de aplicação
nas ações e serviços públicos de saúde, o acompanhamento da execução e prestação
de contas de recursos advindos de convênios, da execução do Plano Plurianual de
Saúde, do cumprimento das metas estabelecidas na LDO, bem como, os demais
recursos vinculados cuja transferência é automática.
Destaca-se, quanto à área das Ações e Serviços Públicos de
Saúde, que todas as atividades desenvolvidas, os apontamentos realizados e as
recomendações efetuadas à Administração encontram-se arquivados e disponíveis para
análise do Tribunal de Contas do Estado.
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II- PARECER:

Em nossa opinião, tendo em vista o trabalho realizado no
município no exercício de 2021 e os relatórios gerenciais, é possível emitir opinião
atestando a regular aplicação do percentual mínimo em Ações e Serviços Públicos de
Saúde, bem como a regular aplicação dos recursos advindos de convênios e demais
transferências realizadas, também pelo cumprimento das metas do Plano de Saúde e da
LDO.
Engenho Velho, aos 27 de janeiro de 2022
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