
PREFETTURA T|UNICIPAL DA ESTANCTA TURISTTCA DE HOLAMBRA
" DEPARTAM ENTO DE SAÚDE-

Capítal Nacioral das ETores
Alameda Maurício de Nassau- 337 - Holambra-SP - Cep: 13825-fi)0 - Fone: (19) 3802-t555

Aos vinte e oito de setembro de dois mil e vinte e dois às treze horas e
trinta minutos, no plenário da Câmara Municipal de Holambra, acontece
a audiência pública da saúde, referente ao segundo quadrimestre do ano
de dois mil e vinte e dois. A audiência acontece com a'presença de
conselheiros de saúde, munícipes e servidores públicos e vereadores. Sr.
Valmir Marcelo Iglecias, Diretor de Saúde do município de Holambra,
apresenta a todos os números estatísticos referente ao período em
questão, a apresentação está em anexo a esta ata. 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 2' Quadrimestre rJe 2022, Demonstrando a Aplicação Total do
Município, somando todos os recursos do Tesouro, Estado e União.
Apresentando as Receitas do Governo Estadual e Federal. Após essa
demonstração foi demonstrado a Regulamentação da Apiicação 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 15o/o. Foi demonstrado como se realiza o cálculo e
logo em seguida os dados realizados. Sendo que os valores Empenhados
representaram um valor de R$ 20. 158.348,62 (32,27yo), Liquidados
16.038.824,15 (25,68%) e Pagos 14.837.889,34 (23,76%) sendo que o
valor mínimo definido por lei que corresponde aos 15% foi de
R$ 9.368.793,80 (15%). Também foi demonstrado a evolução de
aplicações em saúde do 2o Quadrimestre, do exercício de 2016 aÍe o 2o

Quadrimestre de 2022. Logo após foram listados os maiores gastos em
Saúde e tambem os gastos por Sbfunção, finalizando a audiência com
os dados de Receitas e Despesas Aplicados com Ações de Combate ao
Novo Co avírus - COVID - 19, encerrando assim a sessão.

Valmir elo Iglecias
Diretor de Saúde

a io Adriano de Lima
Prefeitura de Holambra
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