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Aos quinze dias do mês de setembro de dois mil e vinte um, às treze horas e vinte e sete minutos, 

encaminhou-se um e-mail para todos os Conselheiros de Saúde por solicitação da Ordem 

Auxiliadora das Senhoras Evangélicas que pedia uma análise nas prestações de contas do Fundo 

de Apoio Financeiro e de Recuperação dos Hospitais – FUNAFIR ao Hospital Nova Petrópolis do 

período de 04/04/2019 a 26/04/2019 no valor de R$ 153.600,00 (cento e cinquenta e três mil e 

seiscentos reais) e uma contrapartida de R$ 73,94 (setenta e três reais e noventa e quatro 

centavos). Foi apresentado o demonstrativo da execução financeira e a despesa realizada com 

despesas salariais no valor de R$133.553,24 (cento e trinta e três mil quinhentos e cinquenta e 

três reais e vinte e quatro centavos), dívidas e despesas bancárias no valor de R$ 246,00 

(duzentos e quarenta e seis reais), despesas com fornecedores de produtos/serviços no valor de 

R$19.874,70(dezenove mil oitocentos e setenta e quatro reais e setenta centavos). Também da 

prestação de contas num credito FUNAFIR destinado em 28/05/2019 no valor de 

R$268.800,00(duzentos e sessenta e oito mil e oitocentos reais) e uma contrapartida de R$ 

237,37 (duzentos e trinta e sete reais e trinta e sete centavos). Foi apresentado o demonstrativo 

da execução financeira e a despesa realizada com despesas salariais no valor de R$248.968,01 

(duzentos e quarenta e oito mil novecentos e sessenta e oito reais e um centavo), dívidas e 

despesas bancárias no valor de R$ 246,00 (duzentos e quarenta e seis reais), despesas com 

fornecedores de produtos/serviços no valor de R$19.823,36(dezenove mil oitocentos e vinte e 

três reais e trinta e seis centavos). Os relatórios demonstrativos estavam em anexo no e-mail. 

Dois Conselheiros responderam ao e-mail enviado aprovando o Prestação de Contas, todos os 

demais leram o e-mail e na ausência de manifestação contrária, damos por aprovada as 

Prestações acima informadas. Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente ata, que será 

assinada por mim e pelo Presidente do Conselho Municipal de Saúde, Sr. Elton José Hillebrand.  


