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Prefeitura Municipal de
Monte Santo publica:
x Resolução do CMS Nº 04/2020 - Aprova o anexo I da programação anual
de saúde (anexo I - PAS), referente ao ano de 2020, que trata das ações
de enfrentamento ao COVID-19 e autoriza a utilização de recursos de
saldos remanescentes provenientes de transferências de saldos
financeiros remanescentes de exercícios anteriores, constantes de seu
respectivo fundo de saúde, provenientes de repasses do ministério da
saúde, a fim de garantir um melhor controle do Coronavírus, no município
de Monte Santo-Ba.
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Monte Santo

Resoluções

RESOLUÇÃO DO CMS Nº 04/2020

Aprova o Anexo I da Programação Anual de Saúde (
Anexo I - PAS), referente ao ano de 2020, que trata das
ações de enfrentamento ao COVID-19 e autoriza a
utilização de recursos de
saldos remanescentes
provenientes de transferências de saldos financeiros
remanescentes de exercícios anteriores, constantes de
seu respectivo Fundo de Saúde, provenientes de
repasses do Ministério da Saúde, a fim de garantir um
melhor controle do coronavírus, no município de Monte
Santo-BA.

Opresidente do Conselho Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições legais, e
considerando o decidido em reunião do CMS do dia 07 de maio de 2020.

RESOLVE
Art. 1º Aprovar o Anexo –I da Programação Anual de Saúde (PAS), referente ao ano de
2020, que trata das ações de enfrentamento ao COVID-19 e autoriza a utilização de
recursos de saldos remanescentes provenientes de transferências de saldos financeiros
remanescentes de exercícios anteriores, constantes de seu respectivo Fundo de Saúde,
provenientes de repasses do Ministério da Saúde, a fim de garantir um melhor controle e
enfrentamento da Covid-19 no município.
Art. 2º - A presente Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Carlos Lopes da Mota
Presidente do CMS
HOMOLOGO a Resolução nº 04/2020, do Conselho Municipal de Saúde, no uso de sua
competência delegada pelo Decreto nº 228/2018 de 08 de maio de 2018 publicado no
Diário Oficial do Município.

Antonieta Araújo da Costa
Secretária Municipal de Saúde
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