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ATA DA 15ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DA 
MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 
Aos vinte e cinco dias do mês de maio de dois mil e quatro, às 13:00 horas, no Paço 
Municipal, reuniu-se a Comissão de Acompanhamento da Movimentação Orçamentária do 
Fundo Municipal de Saúde na presença dos membros que assinam esta Ata, para discutir a 
seguinte pauta: 1) PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 1º TRIMESTRE / 2004; 2) PRESTAÇÕES 
DE CONTAS DAS SUBVENÇÕES SOCIAIS DO 1º TRIMESTRE DE 2004 REF. AS LEIS 
1675/2004 (HCSS) E LEI 1606/2002 (AVDEC). Iniciada a reunião, foi ratificada a 
impossibilidade da reunião agendada para 20/05/04, considerando que a conselheira Célia 
Pinto não pôde comparecer. A seguir passou-se a pauta: 1) PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 
1º TRIMESTRE / 2004: Foram apresentados os seguintes processos licitatórios: 60146/04 -
convite 10/04, 60145/04 – convite 09/04, 60143/04 – convite 08/04, 60259/04 – convite 
26/04, 60260/04 – convite 27/04, 60282/04 – convite 28/04, referentes a aquisição de 
medicamentos e correlatos. Foi distribuído gráfico com os valores da execução orçamentária 
do período, parte integrante desta ata. A conselheira Célia Pinto ponderou, após análise dos 
relatórios apresentados, que houve a liquidação de despesas de aluguéis referentes ao 
período de 12 meses, que incluiu despesas de janeiro e fevereiro de 2005. O Sr. André 
Fontes informou que realmente houve um equivoco na liquidação, apesar de não configurar 
má fé ou ilicitude no procedimento. Informou que solicitará a sua retificação junto à 
Secretaria da Fazenda. Foram disponibilizados ainda cópias de contratos de locação e notas 
fiscais das empresas Servical Med e Itapema Laboratórios. A conselheira Célia Pinto 
informou que já fez solicitação através de processo para fornecimento de cópias dos 
contratos e que na próxima prestação de contas terá feito a análise mais detalhada. Indagou 
se as despesas apresentadas como liquidadas já foram pagas. O Sr. André Fontes informou 
que no próprio relatório constam os valores que foram pagos dentro do período. A comissão 
deu parecer favorável a aprovação da prestação de contas, com as seguintes ressalvas dos 
conselheiros Célia Pinto e Nilton Cursino: existência de compras dos mesmos fornecedores 
com fracionamento e incorreção das despesas liquidadas referente a locação de imóveis. 2) 
PRESTAÇÕES DE CONTAS DAS SUBVENÇÕES SOCIAIS DO 1º TRIMESTRE DE 2004 
REF. AS LEIS 1675/2004 (HCSS) E LEI 1606/2002 (AVDEC): Após analise dos 
documentos, a comissão deu parecer favorável a aprovação das prestações de contas das 
subvenções sociais concedidas. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que 
após aprovação, será assinada pelos presentes. São Sebastião, 25 de Maio de 2004. 
Secretária:            Célia Pinto. 
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