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ATA DA 8ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSAO EXECUTIVA DO CONSELHO 1 

MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO. . 2 

Em 23 de setembro de 2011, às 15 horas, reuniram-se a Comissão Executiva do Conselho 3 

Municipal de Saúde e comissão de Finanças e fundo municipal de Saúde.  4 

1-Dotação Orçamentária do COMUS para 2012: Sr .André Fontes, Assistente de Finanças do 5 

Fundo Municipal de Saúde, convidado pela Comissão Executiva para esclarecer questões referente 6 

a dotação orçamentária, informou que  os recursos orçamentários previstos para o Conselho estão 7 

incluídos no Departamento Administrativo da Secretaria da Saúde, considerando que aquele não é 8 

unidade gestora na Lei Orçamentária Anual. Sugeriu, a exemplo do ano anterior, que seja feito 9 

plano de trabalho anual com as possíveis previsões de gastos para o próximo ano, que poderão ser 10 

executados por meio processo administrativo (aquisições e contratações de serviços), ou por meio 11 

de adiantamento em nome de servidor efetivo da Prefeitura, preferencialmente com assento no 12 

COMUS. Entretanto, ressaltou que o adiantamento seja em caráter excepcional, sendo esta forma 13 

não recomendada pelo Tribunal de Contas. Sra. Ana Cristina agradeceu a presença e colaboração 14 

do Senhor André.Por último, decidiram pesquisar e analisar qual a forma mais adequada de 15 

utilização dos recursos financeiros.  16 

2-Assuntos Gerais:  17 

2.1- Apresentado os seguintes documentos recebidos pelo COMUS no período: Comunicado 18 

da Oftalmo Laser datado de 15 de setembro de 2011 referente contratação de novo oftalmologista 19 

para prestar serviços no Hospital de Clinicas de São Sebastião; Comunicado da Oftalmo Laser 20 

datado de 19 de setembro de 2011 referente Serviço de Oftalomologia do HCSS; documento do 21 

vereador Amilton Pacheco da Silva ao Procurador Regional do Trabalho - Dr. Alexandre Salgado 22 

Dourado Martins, datado de 26 de julho de 2011; cópia do oficio 0333/2011 – SINDSERV ao Sr. 23 

Prefeito Ernane Bilotte Primazzi referente a transferência de servidores dos ESFs e cópia da 24 

resposta do SINDSERV à Rádio Morada referente ao mesmo assunto. Com relação aos 25 

documentos enviados pela Oftalmo Laser ficou decidido agendar reunião, objetivando ouvir HCSS 26 

e empresa contratada. Quanto aos demais documentos serão digitalizados e enviados para 27 

conhecimento dos conselheiros antecipadamente.  28 

2.2- Item de pauta para reunião ordinária de outubro/2011: Ficou definido que será 29 

apresentado o Relatório de Atividades do COMVIV, bem como a possibilidade de outros itens 30 

desde que respeitado o tempo hábil para solicitação.  31 

2.3- Item de pauta para reunião de novembro: Sra. Ana Maria, responsável Administrativa 32 

COMUS, informou a solicitação da psicóloga Leda do CEMIN para apresentar o PAM na plenária 33 

de novembro de 2011. Decidido que será apresentado, bem como a possibilidade da apresentação 34 

de outros itens desde que respeitado o tempo hábil para solicitação.  35 

2.4- Oficio sem resposta 033-2011 - COMUS enviado ao Almoxarifado Central, aos cuidados 36 

do Sr. Adriano – chefe da Divisão de Gestão de Estoques: Decidido enviar um oficio ao 37 

Secretário da Saúde – Dr. Aldo, comunicando o fato e solicitando providências.    38 

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que após aprovação, será assinada pelos 39 

presentes. São Sebastião, 23 de setembro de 2011.  40 

LISTA DOS PRESENTES QUE ASSINAM ESTA ATA 41 

Membros:  Colaboradores:  

Ana Cristina Rocha Soares  Ana Maria A. L. dos Santos  
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Márcia de Souza G. Ferreira  Adilson Ferreira de Moraes  

************************ ************* André Fontes dos Santos  

Estiveram presentes os convidados que assinam a lista de presença.  42 
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