
 

  

 
 

ESTADO DA PARAÍBA 

MUNICÍPIO DE ALAGOA NOVA 

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 
 

 

 

RESOLUÇÃO CMS Nº 001/2021 

 

 O CONSELHO MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA - PB, no uso de suas 

atribuições legais que lhe confere; 

 CONSIDERANDO as normas vigentes na Resolução do Conselho Nacional de 

Saúde nº 453 de 10 de maio de 2012;  

CONSIDERANDO o Regimento Interno e que o Conselho de Saúde se reuniu 

em reunião ordinária no dia 06 de Abril de 2021, obtendo quórum regimental e 

quórum qualificado para deliberações;  

 

RESOLVE: 

Art. 1º - Deliberar sobre o envio das informações sobre pagamentos indevidos 

feitos de forma programada no exercício de 2020 para o exercício de 2021; 

Art. 2º - Aprovar a Reprogramação dos Saldos de Contas remanescentes de 

2017 no total de R$ 126.934,63 (Cento e vinte e seis mil, novecentos e trinta e 

quatro reais e sessenta e três centavos), para a Conta de Custeio do Sus, 

cadastrada na Conta: 19578-2, com a finalidade de utilização em ações de 

manutenção e estruturação dos serviços de saúde; 

Art. 3º - Aprovar a Reprogramação do saldo de R$ 67.526,21 (Sessenta e Sete 

reais e quinhentos e vinte e seis reais e vinte e um centavos) dos saltos 

remanescentes das propostas Nº: 11838.096000/1180-06 e Nº: 

11838.096000/1180-05, constados na conta de investimento de n° 19599-5 para 

a aquisição de um veículo de transporte para ser utilizado para as ações da 

Secretaria Municipal de Saúde e Serviços de Saúde; 
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Art. 4º - Apreciar e aprovar favoravelmente a Pactuação de Indicadores 

(SISPACTO) para o exercício de 2021; 

Art. 5° - Aprovar a criação da Comissão de Criação da Lei do Previne Brasil, e a 

criação da Comissão de Criação de Plano de Cargos e Carreiras dos Servidores 

da Saúde; 

 

Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Alagoa Nova – PB, Em 06 de Abril de 2021. 

 MARIA APARECIDA FERREIRA LIMA, Presidenta do Conselho 

Municipal de Saúde. 

_____________________________________________ 

MARIA APARECIDA FERREIRA LIMA 


