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Capital Nacional das Flores

HOLAMBRA.25 DE FEVEREIRO DE 2021

Nesta data inicia-se as l3:30h audiência púbtica para prestação de contas referente a
gestão em saúde, do terceiro quadrimestre de 2020. Com a presença de vereadores,
funcionririos, representante de conselhos e munícipes. Sr Valmir Marcelo Iglecias,
Diretoria de Saúde apresenta números de atendimento de toda rede municipal de saúde,
referente ao terceiro quadrimestre de 2020, comparando com os quadrimestres anteriores.
Dr Marcelo Bisson, faz breve explanação sobre a situação da pandemia de COVID-l9 no
municipio, apresenta dados de casos. Sr Valmir lglecias, apresenta o vacinômetro, e

explica como está sendo feita a vacinação contra covid-19 no município.
Após a apresentação do Diretor de Saúde, o Sr. Fábio Lima Contador da Prefeitura

Municipal de Holambra deu início a demonstrações dos dados Contábeis e Financeiros do
3" Quadrimestre de 2020, Demonstrando a Aplicação Total do Município, somando todos
os recursos do Tesouro, Estado e União. Apresentando as Receitas do Govemo Estadual e

Federal. Após essa demonstração foi demonstrado a Regulamentação da Aplicação de
Recursos ações e Serviços de Saúde no qual cita o Art 7o da Lei complementar n' 14112012
no qual a aplicação mínima com recursos de impostos deve ser de l5oÁ. Foi demonstrado
como se rcaliza o calculo e logo em segúda os dados realizados. Sendo que os valores
Empeúos representaram um valor de R$ 14.512.695,00 (25,14%), Liquidados
R$ 14.431.8592,84 (25,00%) e Pagos 14.402.731,82 (24,95%) sendo que o valor mínimo
foi de R$ 8.657 .523,64 (15%). Também foi demonstrado a evolução de aplicações em
saúde do 3o Quadrimestre, do exercício de 2016 até o exercício 3o Quadrimestre de 2020.
Logo após foram listados os maiores gastos em Saúde e também os gastos por Sbufunção,
finalizando a audiência com os dados de Receitas e Despesas Aplicados com Ações de
Combate ao Nolo Coronavírus - COVID 19.
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