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ATA DA 193ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DA MOVIMENTAÇÃO 1 

ORÇAMENTÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - COFIN. 2 

Data: 03/06/14, na sala do Conselho Municipal de Saúde – COMUS.  3 

Ordem do dia:  4 

1- Revisão do Processo de Procedimentos da Prestação de Contas e formulação de parecer 5 

para relatório: Sr. André colocou que a COFIN tem que focar no processo de orçamento e 6 

finanças desta secretaria e que é muito importante a articulação entre outras comissões do 7 

COMUS. Sugeriu que os membros da COFIN elaborem seu plano de trabalho bem como o 8 

processo de análise do parecer. Explicou que o ciclo orçamentário desta secretaria é elaborado 9 

junto com PPA, LDO e LOA e que esta secretaria também apresenta o Relatório Anual de Gestão 10 

obedecendo a Lei Orçamentária Anual e Lei de Diretriz Orçamentária sendo a LOA apresentada 11 

em março, já a Programação Anual da Saúde tem um detalhamento maior conforme a Lei 12 

Complementar 141/2012. Quanto ao Plano Municipal de Saúde disse que ele é válido por quatro 13 

anos e foi apresentado em 2014 com validade até 2017. Informou que no mês de julho entrará em 14 

fase de elaboração da LOA com base na receita projetada. Quanto à despesa fixada é baseada 15 

na receita estimada. Todas as despesas devem compatibilizar com o Plano Municipal de Saúde e 16 

que existem despesas de caráter continuo que são feitas previsão orçamentária exemplo FOPAG. 17 

Já a execução orçamentária se processa em três fases: Previsão orçamentária, Empenho e 18 

Despesa Liquidada, com sua finalização junto à Secretaria da Fazenda (despesa paga).  Dra. 19 

Tânia sugeriu a revisão do Regimento desta Comissão para explicitar o parecer junto à prestação 20 

de Contas, colocou ainda a necessidade de acompanhar o trâmite dos processos licitatórios e que 21 

isto agilizará os trabalhos desta comissão diminuindo os números de questionamentos e ofícios. 22 

Por último, solicitou apoio do FMS da Saúde para elaborar o Plano de Trabalho. 23 

 Encaminhamentos: Solicitou enviar ofício ao setor de licitações para agendamento de uma 24 

reunião, objetivando o calendário mês dos processos iniciados no período. Participaram desta 25 

reunião, além do Sr. André Fontes, a Sra. Fabiani e Priscila, também representantes do FMS. 26 

Nada mais havendo a tratar, foi lavrado a presente ata que após aprovação, será assinada pelos 27 

presentes.                          28 

São Sebastião, 03 de junho de 2014. Ata elaborada por                       Tânia Sarak.                                                    29 
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