ATA N.º 347
Ao primeiro dia do mês fevereiro do ano de dois mil e dezesseis, às dezenove
horas, nas dependências do CEAC (Centro de Atendimento ao Cidadão), Rua
14 de Julho, 710 - bairro Centro reuniu-se este Conselho Municipal de
Saúde para reunião extraordinária, convocada previamente na data de
28/01/2016, com a presença dos seguintes conselheiros: Maria da Gloria
Menegotto, Neri Antônio Maioli, Miguel Ângelo Silveira, Francisco Isaías,
Luciane Gardini, Roberta Deimomi, Tadeu Salib dos Santos, Jorge Cenci,
Elaine Bartelle, Adriano Calegari, Flávia Cambruzzi Leontina Preuss,
Elaine Giuliatto, Paulo Ricardo Biegelmeyer e Emanuele Malinverno com a
seguinte pauta: 1) CONTRATO DO HOSPITAL

BENEFICENTE SÃO

CARLOS – Mudança na forma de vinculação e acréscimo de recursos: Com a
palavra, Srª Sandra de Bortoli, Gerente de Custos do Hospital São Carlos
em que colocou que no contrato da Prefeitura Municipal de Farroupilha com
o Hospital Beneficente São Carlos houve um acréscimo mensal de R$
24.245,47, a título de Incentivo Ambulatório Clínico/Cirúrgico na Especialidade de
Traumato-Ortopedia – Recurso de Fonte Estadual, conforme Resolução

nº Nº

235/2015 CIB/RS. Também, foi modificada a forma de repasse de recursos,
sendo que o montante da parcela mensal dos valores do componente pós
fixado ficou na ordem de R$ 882.353,49 e aparcela para os valores mensal
do componente pré fixado ficou na ordem de R$ 911.995,94, totalizando o
valor do contrato para 12 meses

na ordem de R$ 21.532.193,27. Outra

questão em que houve alteração foi no resumo da Programação
Orçamentária em que consta as Isenções Fiscais e Sociais no valor de R$
343.614,38 ao mês com ano base 2014. Passada à apreciação e votação dos
Conselheiros as mudanças foram aprovadas por unanimidade. Nada mais a tratar,
foi encerrada a presente reunião da qual foi lavrada esta ata que foi
aprovada e segue assinada pelos conselheiros presentes.
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