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ATA DA 116ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DA MOVIMENTAÇÃO 1 
ORÇAMENTÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 2 

__________________ 3 
Datas: 08/05/2012 às 14:30 horas, na sala do Fundo Municipal de Saúde.  4 
Expediente: Exame das Contas referente ao 1º Quadrimestre de 2012 . 5 
Ordem do dia: 6 
1) Resumo da FOPAG – ok. 7 
2) Relatórios da Aplicação dos Recursos da Subvenção Social ao HCSS -   8 
Antes de iniciar a análise das contas a COMFIN decidiu solicitar ao Presidente do COMUS que 9 
oficialize ao Interventor do HCSS solicitando o envio dos seguintes documentos para embasar os 10 
trabalhos da COMISSÃO: 11 
a) – cópias dos contratos de prestação de serviços médicos e afins; 12 
b) – cópias das certidões negativas de débitos da Irmandade Santa Casa Coração de Jesus; 13 
c) – cópia de despacho judicial autorizando a continuidade do processo de intervenção municipal 14 
no HCSS; 15 
d) – esclarecimento do Interventor atual sobre o repasse em Termo Aditivo autorizado pelo Comus 16 
para atualização da remuneração dos serviços médicos no HCSS, que segundo consta não 17 
aconteceu até o presente momento, sendo que está sendo pleiteado mais um repasse com a 18 
mesma finalidade. 19 
A Comissão atual enfatiza que alguns dos itens relacionados acima já foram solicitado na 115ª 20 
reunião da COFIN, que até o presente não receberam resposta. 21 
3) Relatórios da Aplicação de Outros Recursos/Subv Repassados para a APS – relativo aos 22 
meses de Jan / Fev / Março – ok. 23 
4) Análise dos Extratos Bancários  - ok. 24 
5) Informes: 25 
a) O representante do Fundo Municipal informou que o Município foi contemplado com verbas 26 
federais através de emendas parlamentares para três programas de saúde: 1) ampliação de 27 
unidades e aquisição de equipamentos; 2) aquisição de transporte sanitário para ESF e 28 
equipamentos; 3) reforma de unidade básica de saúde, no total de R$ 1.350.000,00 (Hum milhão 29 
e trezentos e cinqüenta mil reais). Estas verbas já constam do Orçamento da União, mas estão 30 
em fase de planificação de uso por parte da SESAU.  31 
Sem mais, os integrantes da Comissão definiram as datas das próximas reuniões para os dias 10, 32 
15, 17 e 22 deste mês, sempre as 14 horas, na sala do Fundo Municipal, uma vez que a 33 
apresentação do parecer da comissão à Plenária tem que ser apresentado no dia 22 de maio. 34 
Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que após aprovação, será assinada pelos 35 
presentes.   São Sebastião, 08 de maio de 2012. 36 
Encerramento: Ata lavrada por                                        Carlos Cipullo Aymar 37 
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