
ESTADO DE, SERGIPE
FI,NDO I}II'NICIPAL DE SAI DE DE IVIALHADOR

Em cumprimento às exigências legais, juntamos a Prestação de Contas do exercício de

2018. o presente Relatório de Gestão. onde procuramos demonstrar alguns indicadores
que contribuirão pÍIra a avaliação da gestão deste órgão, sob o ponto de vista da

legalidade. eficiência. eÍicácia, economicidade e efetividade na utilização dos recursos

públicos.

Constam ainda no presente relatório. de forma resumida. todas as inf'orn.rações

relacionadas à movimentação orçamentária. financeira e patrimonial da entidade. 'fodos

os registros contábeis obedeceram rigorosamente a legislação em vigor. em especial a

Lei Federal n' 4.32O164 e a Lei Complementar Federal n" l0l /00.

I _ DA DOCI.IMENTAÇAO:

lntegra a presente Prestação de Contas todos os documentos exigidos através da

Resolução 'fC n' 223102. Todas as peças foram arrumadas e encademadas na ordem

sequencial estabelecida na referida Resolução.

II _ DO PI,A\EJÂTIE\TO:

No setor público. planejamento é o estudo e o estabelecimento das diretrizes e metas

que deverão orientar a ação govemamental. Planejamento é o processo de detinição de

um cenário luturo desejado e dos meios eficazes para alcançá-lo. No atual sistema

orçamentário nacional. estabelecido pela Constituição Federal, três são os instrumentos
utilizados para a operacion alizaçáo do processo de planejamento nos entes federados: o

Plano Plurianual. a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual.

A legislação orçamentária do Município de Malhador/SE. vigente durante o excrcício de

2018 é a seguinte:

Plano I)lurianual 201 8-2021 Lei N." .ltl7 dc 22/l2l2lll7
Lei de Diretrizes Orçamentárias Lei N." {lll tlc ll1lll7l20l7
Lei Orçamentária Lei N." {88 de 22112/2017

Na Lei Orçamentária do exercício de 2018, a receita e a despesa loram estimadas e

fixadas, respectivamente, cl seguinte forma:

0.00Receita Corrente
0.00Reccita de Capital

(/ //-'

-!"ra-
\lD$rÇ/

RELA RIO DE GESTÃO
- Exercício de 2018-

RECEITA

TOTAL 0,00
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A Lei Orçamentária do Município. elaborada em conformidade com as metas previstas

no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias. contempla as seguinles açôes:

III _ DAS ALTERAÇOES ORÇAMENTÁRIAS

A despesa inicialmente fi..ada na Lei Orçamentária sofreu algumas alterações no

decorrer do exercício. ocasionada pela abertura de Créditos Adicionais. conÍbrme

demonstramos a seguir:

Despesa fixada inicial 5.275.840.00

Créditos suplementares abertos (+) 4.977.030.31

Créditos especiais abertos (+) 0.00

Redução de dotações (-) 2.919.773-74

Despesa aulorizada fi nal 7.333.096.57

Para cobertura dos Créditos Adicionais abertos, foram utilizados os recursos previstos

no aÍ. 43, § I ". da Lei Federal n' 4.320164.

IV - DA GESTÂO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA:

A) RECEITA

A receita orçamentária arrer- ldada no exercício importou em R$ 4.86'1.850'46 (quatro
milhões oitocentos e sesseltâ e quatro mil oitocentos e cinquenta reais e quarenta e

seis cental'os). Verificou-st:. portanto. uma arrecadação a maior do que a previsão

inicial de RS 0,00 (zero).

/rz

,1.949. 120.00Despesa Conente
326.720.00Despesa de Capital

A]'IVIt)AI)I'CAPACI A O DOS SERVIDORES DA SAUDL
PROJTJ'IORIOS. EQUIPAMENTOS E VEICI]I,OS PARA A

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇ O DE MOBILIA

PROJE'TOO DE IMOVEISO E/OU DESAPROPRIAU ISI
ATIVIDADE-MANUTEN O DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE
ATIV IDADEMANUTEN O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
A IVIDADEO BASICA t]M SAUDElrs VOLTADAS PAR^ Al trN
A TIVIDADF]DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAt, E FEDERAL
ATIVIT)At)ÀÇôrs vorrnoAS PARA ASStsrÊNcra panurecÊurrca

ATIVIDAI)EES VOLTADAS PARA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE
PROJtTToCoNSTP.UÇAO, REFORMÀ elOU eUplt AçAO OC UNIDADES DE SAÚDE

ATIVIDADEôrs voúeoas A vrclt ÂNCIA sANlrARIAAÇ

DESPESA

TOTAL 5.275.840,00
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4.864.850.,+60.00 4.864.850.46Receitas Correntes
0.000.00 0.00Receitas de Capital
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b) DA DESPESA

Dos créditos autorizados para o exercício de 2018. realizou-se uma despesa no valor de

R$ 7.322.873,66 (sete milhões trezentos e vinte e dois mil oitocentos e setenta e três
reais e sessenta e seis centavos) contra uma autorização de R$ 7.333.096,57 (sete

milhões trezentos e trintif e três mil e noventâ e seis reais e cinquenta e sete
centavos) gerando uma economia orçanrentária na ordem de R$ 10.022'91 (dez mil e

vinte e dois reais e noventa e um centavos). conforme demonstrado a seguir:

Os demonstrativos anexos à Prestação de Contas demonstrarão de Íbrma detalhada toda
a movimentaçào da despesa orçamentária no exercício.

c) BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro. apresentado na fomra estabelecida no art. I03. da Lei Federal n"
4.320164, tem a seguinte composição:

V _ DAS LICITAÇOES:

Foram realizados no exercício !l processos (s) licitatório (s) conforme segue:

de veículo zeÍo km
no/modelo 20'1812018 motor de 1 ,

indÍadas 03 cilindros potência mí
e 75 cv, álcool/gasolna flex. cambio

marchas dianleiras e uma ré,
laterais no minimo, capacid

cinco passageiÍos incluindo
ar condicionado

5.909.158-36 5.909.158.36 0.00Despesas Correntes
1.423.938,21 I .4t 3.715.30 10.222.91Despesas de Capital

7.322.873.66Despesa Orçamentária

Transf. Financ. Concedidas 7.678.16

Receita Orçamentária

Transf. Financ. Recebidas

4.864.850.46
' 2.958.446.27

Pagamentos
ExtraorÇamentária

l .061 .500.62Recebimentos
Extrâorçamentária

85 I .537.01

r .456.007.1 2 Saldo em espécie p/ o
exercício seguinte

r.718.788-llSaldo em espécie do
exercício anterior

1t2018 VEICULOS LIDAPREGÃO
PRESENCIAL

sta

é-/a--

Receita Previsão Arrecadação Saldo

TOTAL 0,00 4.864.850,4ó 1.864.850,46

Catesoria Econômica Autorizado Final Emoenhado Saldo

TOT.4.L 7.333.09657 7.322-873,66 10.222,91

TOTAL 10.130.840,86 TOTAL r0.I30.E40,86

N'/Ano ÍúODALIDÁDÊ Vencedores
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1t2018

1t2018
ÍOMADA DE

PREÇOS
HENRIQUE CONSTRUÇÓES
E SRVIÇOS LTDA ME

hidráulica, air bag duplo, freiÕs ABS,
porta malas minimo de 280lts. tanque
de combustivel minimo de 50 lts. vidro e
lrava elétrica das porlas. prntura sólida e
demais equipamentos e acessórios para
o perfeito funoonamentô e demais itens
de seguranç€ exigidos pelo CONÍRAN,
que iráo compor a Írota do Fundoi

Âdmrnistração Pública iluniopat,
Objetivando a Contrâtaçáo de empÍesa
€specialEada em obÍa de engenharia
para execular a reforma das unidades
Básicâs de Saúde do Municipio de

alhador/Se.
ontrataÉo de empresa para aquis
e 02(dois)veiculos do tipo ambulá
e simples remoção do tipo furgo
m carroceria em aço ou monobloco

original de íábrica okm os demais itens
e acessórios para o Perfeito
íuncionamento e demais itens de
seguÍança exigidos pelo CONTRAN que
irão compor a írota do Fundo Municipal
de Saúde do Nrunicioio de lvlalhador/Se.

Municipal de Saúde do Municipio de

, l[abadoíSe
Objetivando a Prestâção de serviÇos de

AGSISTEMAS COMERClOirplantaÇáo. manutenÇão tíernamento
ê suporle técnrco ao licenciamento de

DE INFORMATICA LTDA Jsã oe 
"ort*are 

especrfrcos para

2t2018

INEXIGIBILIDADE

PREGÃO
PRESENCIAL SAMAM VEICULOS LTDA

ERPAC ESCRITORIO
REGIONAL DEPrestaÉo de serviços têcnicos
PROCURADORIA EÊspeciatzados por pârte da Contratada.

ASStSfeNCtn CONTABILna área de contabilrdade pública
INFXIGIBILIDADE

3t2018
PREGÃO

PRESENCIAL

4t2018 PREGÃO
PRESENCIAL

CASA DO
EIRELI ME

CIRURGIÃO:9N
IOla

Registro de preços para futura e
entual contrataÇão de serviços de
fecçâo dê proteses odontológicas
is e ou parciais êm mãterial acrilico

para atendimento a população do
Municipio de Malhador/SE. usuária do

e equrpamentos e materiais
sdo hpo odontológico para

dades de Saúde do
I hador/Se(Í\4i n istério da
n"11216.362000/1180-

Uni
M u nici pio de Ma

TDA

DIAGNOSTICA
HOSPITALAR LTDA EPP

NPR COMERCIO
EIRELI ME

LTDA ME

BIODIAG lsus 
(sistêmC Unico de Sâúde)

AqursrÇao o
permanente
atender as

zuMÊD coMERClALsrúd" Proposta

E

FARMA
02 Emenda Parlamentar 36910012),

GM
COMERCIAL LTDA EPP

PREGÁO
PRESENCIAL

COI\,4ERCI

Contrataçáo de empresa para aquisiçáo

ode equipamenlos ê materiais

de
nentes para aten
Saúde do

der as Unidades
Municipio de

da Saúde

perma

lvlalhador/Se(Ministério
Propostâ n"'11216.362000/1130-02 e
n"1'12'16.362000/'1160-01 Emenda
Parlamentar 26080014 e 29790007

5/2014

. NPR
EIRELI lvlE

COMERCIO
LTDA ME

TOLY
E SERVIÇOS

2t2018

ê,/ lz
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ETWORD COMERCIO
ERVICOS DE INFORMATIC
IRELI EPP

6t2018
PREGÃO

PRESENCIAL

N

s
E tençao

o
o
a
e

Básica do

. CENTER
CO[iIERCIAL LTDA

informaçÕes da A
Ministério da Saúde

MED

7 t2018
PREGÃO

PRESENCIAL

PREGÃO
PRESENCIAL

DISPÉNSA

SANFARMA
ERCIO D

ICAMENTOS LTDA EPP
YVMEO PRODUTO

HOSPIT

com
de

undq

Software MOBI ACS
implementar a politica

. GM FARMARegistrar preços para aquisição com
COMERCIAL LTDA EPP fornecimento parcelado de mateÍrars

. YVMED odontológicos e hospilalares para

PRODUTOS atender ão Fundo Municipal de SaÚde

ED

E

EicoM
MED

8t2018

9t2018

FARiilACEUTICOS
HOSPITALARÊS EIRELI-ME

. ABM
LTDA EPP

strar preços para aquisiçâo
rnecimento parcelado
edicamentos para atendeÍ ao F
unicipal de Saúde.

o LOGER
DISTRIBUIDORA D
MEDICAMENTOS
MATERIAIS HOSPITALARE
EIRELI.EPP

Licenciamento do
NSTITUTO MUNICIPAL D o objetivo de
DMINISTRAÇÃO
UBLICA IMAP

de desenvolvimento institucional da
saúde públicá, através da Íecnologia da
lnÍoÍmácão

P

VI _ DA (;ESTAO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial. le, airtado em estrita observância às noÍnas estabelecidas na Lei
Federal n." 4.320/64. apresentou um resultado acumulado na ordem de R§ 5.155.725'64
(cinco milhões cento e cinquenta e cinco mil setecentos e vinte e cinco reais e

sessenta e quâtro centavos). De forma resumida. a posição do patrimônio público
municipal em 3l/lll2018 era a seguintc:

O resultado econômico do exercício foi positivo na ordem de RS 1.359.125,06 (um
milhão trezentos e cinquenta e nove mil cento e vinte e cinco reais e seis centavos)
decorrente da diÍ'erença entre as variações patrimoniais aumentativas e as variações
patrimoniais diminutivas, apuradas conlorme as variações patrimoniais quanlitativas.
peça integrante desta Prest-ção de Contas. Resumidamente. o resultado econômico do
exercício eslá denronslrado a seguir:

Passivo C irculante t28. t00.22Ativo Circulante t_887.958-65
Passivo Não-Circulante 0.00Ativo Não-C irculante 3.395.867 .21

Patrimônio Líquido 5.155.725.61

ó( /á''

+

TOTAL 5.283.825,86 TOTAL 5.283.825.86
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vII _ CONSII)ERAÇÕES FINAIS

Através deste Relatório de Gestão procuramos enfocar. de forma resumida. os principais
aspectos decorrentes da execução orçamentária, financeira e patrimonial do exercício de

2018. Com uma análise dos anexos integrantes desta Prestação de Contas, é possível

obter uma visão mais detalhada sobre toda a movimentação dos bens e recursos

públicos ocorrida no período.

Malhador/SE. 3 I dc dezembro dc 2018.

/;, ,( Z-
Gilson Càí([o(o dos Santos Filho
Secretário Municipal de Saúde

7 _811 .157.94Variações Patrimonial Aumentativa
6.45 8.032.88Variações Patrimonial Diminutiva

Resultado Patrimonial 1359.125,0ó
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