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ATA DA 115ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DA MOVIMENTAÇÃO 1 
ORÇAMENTÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 2 

__________________ 3 
Datas: 19/01/2012 às 15:00 horas, na sala do Fundo Municipal de Saúde.  4 

xxx 5 
Expediente: Exame das Contas Trimestrais Referente ao 4º Trimestre de 2011 - 2ª reunião 6 
 7 
Ordem do dia: 8 
 9 
1) Extratos Bancários – ok. 10 
2)Relatórios da Aplicação dos Recursos da Subvenção Social ao HCSS:  11 
a) No aguardo dos documentos solicitados na reunião anterior a Comissão passou à analise dos 12 
comprovantes de despesas e demais documentos disponíveis; e, 13 
b) solicita justificativa para um valor de $ 924,42, lançado como Juros/Multas, e questiona se 14 
existe atraso nos repasses de verba; 15 
c) pergunta qual equipamento de informática está alugado por $ 4.140,00/mês? 16 
d) solicita esclarecimento sobre qual o sistema utilizado para compras de medicamentos e 17 
correlatos, no Sistema HCSS (carta convite, pregão, o quê?); e se existe planejamento de 18 
compra? foi observado que há várias notas fiscais com pequenas quantidades; 19 
e) solicita esclarecimentos sobre as compras de alimentos e relacionar com os preços praticados 20 
no comércio local - ex. 2 unidades de salsinha ao custo de $ 36,00; 21 
f) solicita cópia dos contratos das terceirizadas; 22 
g) Solicita o Demonstrativo do Ativo/Passivo do HCSS no ano de 2011 e sua situação atual. 23 
3) Processos Licitatórios: 24 
a) Foram apresentados os processos 61.472/11 referente correlatos para Programa de Diabetes e 25 
61.489/11 referente a Serviços de Desratização, Dedetização e Controle de Pragas, que a 26 
Comissão considerou normais sem nenhuma restrição; 27 
b) Quanto ao Processo 60.680/11, referente á concorrência pública para a construção do Hospital 28 
Municipal em Boiçucanga, não foi examinado, pois o mesmo não atende ao especificado na 29 
Resolução COMUS 04/2010, que estabeleceu critérios para o exame de processos e contratos de 30 
convênios, onde fica claro que se o poder público não apresentar com antecedência ao Conselho 31 
os Projetos de Investimento e Parcerias, como já ocorreu antes, o Conselho não examinará nem 32 
emitirá parecer sobre fatos consumados. Diante deste entendimento, a Comissão solicita à 33 
Presidência do COMUS que oficialize ao Secretário e à Administração Municipal a necessidade da 34 
apresentação formal à Plenária e o aguardo de seu parecer. 35 
c) Fazemos constar, em ata da Comissão, que mesmo sem examinar o Processo 60.680/11, uma 36 
série de questões foram elencadas e serão apresentadas no momento oportuno. 37 
Sem mais, os integrantes da Comissão decidiram convocar uma nova reunião da Comissão para 38 
o dia 24/01/12, momentos antes da Reunião Extraordinária do COMUS, para elaborar o parecer 39 
da Comissão sobre as contas examinadas até aqui. 40 
Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que após aprovação, será assinada pelos 41 
presentes.   São Sebastião, 19 de janeiro de 2012. 42 
Encerramento: Ata lavrada por                                        Carlos Cipullo Aymar 43 
LISTA DOS PRESENTES QUE ASSINAM ESTA ATA 44 
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