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MALHADA —DA 

RESOLUÇÃO N.° 002/2018 - CMS 

Dispõe sobre a Aprovação das 
Contas do Fundo Municipal de 
Saúde referente ao primeiro 
Qmadrimestre (Janeiro, Fevereiro, 
Março e Abril) do exercício do ano 
de 2018. 

O Conselho de Saúde do Município de Malhada - Bahia, no uso de suas atribuições 

legais, que lhe confere, e 

CONSIDERANDO A deliberação da Plenária do Conselho Municipal de Saúde, tendo 
em vista o decidido na Reunião Ordinária realizada no dia 30 de Julho do ano de 2018. 

RESOLVE: 

Art. I° - Aprovar as Contas do primeiro Quadrimestre (Janeiro, Fevereiro, Março e 

Abril) do exercício do ano de 2018 do Fundo Municipal de Saúde do Município de 

Malhada do Estado da Balam 

Art. 2.  - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação no Diário oficial, 
ficando revogadas as disposições em contrário. 

Registre-se, publique-se, cumpre-se. 

Malhada - BA, 30 de Julho de 2018 
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ERRATA DA RESOLUÇÃO N.° 002/2018 CMS 

Por meio desta Errata, o Conselho Municipal de Saúde de Malhada/BA retifica a 

Resolução deliberativa CMS n° 003/2019, que "Dispõe sobre a Aprovação das das 

Contas do Fundo Municipal de Saúde referente ao Primeiro quadrimestre(janeiro, 

fevereiro, março e abril) do exercício de 2018", publicada no Diário Oficial do 

Município - Ano X— no 1409, em 23 de agosto de 2018. 

A retificação refere-se à data em que houve a reunião do Conselho com a referida 

deliberação. 

Portanto, onde se lê: 

- CONSIDERANDO a deliberação da plenária do Conselho Municipal de Saúde tendo 

em vista o decidido na reunião Ordinária realizada no dia 30 de julho do ano de 2018. 

Leia-se: 

- CONSIDERANDO a deliberação da plenária do Conselho Municipal de Saúde tendo 

em vista o decidido na reunião Ordinária realizada no dia 13 de agosto do ano de 2018. 

Esta Errata entrará em vigor a partir de sua publicação. 

Malhada, 27 de agosto de 2019. 

Thaila 	ardoso 
PresidA 	CMS 
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