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ATA DA 20ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DA 
MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 
Aos nove dias do mês de Março de dois mil e cinco, às 13:00 horas, na sala de reuniões do 
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 4º TRIMESTRE DE 2004. Foram 
apresentados em fevereiro/05, gráficos com resumo da execução orçamentária e relatório 
analítico das despesas do período, para análise preliminar pelos membros dessa Comissão. 
Iniciada a reunião, o Sr. André Fontes passou à apresentação: a) Subvenção Social HCSS 
– Lei 1675/04: foram apresentados os comprovantes de aplicação dos recursos 
subvencionados, sendo que foram repassados R$ 150.000,00 por mês. No mês de 
dezembro o repasse foi de R$ 100.000,00, mais R$ 50.000,00, transferidos em janeiro do 
corrente. Após análise, a Comissão deu parecer favorável à aplicação desses recursos. b) 
Subvenção Social AVDEC – Lei 1606/02: foram apresentados os comprovantes de 
aplicação dos recursos subvencionados. Foi consignada a retificação de pagamento em 
duplicidade a Vertcon Seguros no mês de junho/04, conforme deliberação na última 
prestação de contas trimestral. Após análise a Comissão solicitou que fossem feitas as 
seguintes ressalvas: existência de pagamentos de multa por atraso na entrega de 
Declaração de Imposto de Renda junto a Secretaria da Receita Federal; apresentação de 
recibos de pagamento referente a refeições fornecidas aos voluntários; serviços de cópias 
realizados em outro município; recibo de prestação de serviços de secretaria e digitação sem 
registro em carteira. Estiveram presentes os Srs. Gustavo Barboni de Freitas, presidente 
interino da AVDEC, e Ricardo dos Santos Braz, 2º tesoureiro da entidade. Os mesmos 
prestaram esclarecimentos quanto às ressalvas levantadas: as multas aplicadas pela 
Secretaria da Receita Federal são referentes aos exercícios de 1998 a 2000, precisavam ser 
pagas para que a entidade regularizasse a sua situação junto a Receita Federal. 
Considerando a indisponibilidade de recursos de doações naquele momento, a única 
alternativa foi utilizar o recurso da subvenção, apesar de entenderem que a lei prevê que o 
recurso é destinado a “operação e manutenção da entidade beneficiada”, porém o fato não 
mais ocorrerá. Informaram ainda que neste mês de março, já estão regularizando a situação 
quanto ao fornecimento de refeições, que estão sendo compradas pelo fato da Prefeitura 
não estar fornecendo os vales-refeição, e a questão da secretaria da entidade. Com relação 
à realização de serviços de cópias em outro município, informaram que o custo era menor 
para a confecção de apostilas para curso dos voluntários. A Comissão deu parecer favorável 
à aprovação, porém com as ressalvas apontadas e considerando a importância do serviço 
prestado pela entidade; c) Análise dos seguintes processos licitatórios: 61243/04 – CV 
120/04 (C.A. S. Produtos Médicos Ltda – R$ 29.100,00; Centro Auditivo Oto-Sonic Com Exp. 
e Imp. Ltda – R$ 24.720,30); 61329/04 – CV 128/04 (Panamed Com. Importação e 
Exportação de Produtos Farmacêuticos em Geral Ltda – R$ 23.373,62); 61316/04 – CV 
125/04 (Panamed Com. Importação e Exportação de Produtos Farmacêuticos em Geral Ltda 
– R$ 26.463,28); 61335/04 – CV 129/04 (Panamed Com. Importação e Exportação de 
Produtos Farmacêuticos em Geral Ltda – R$ 68.46,95; Distribuidora Independência de 
Produtos Hospitalares Ltda – R$ 7.193,58); 61222/04 – CV 117/04 (Panamed Com. 
Importação e Exportação de Produtos Farmacêuticos em Geral Ltda – R$ 12.379,12; 
Unifarma Gestão de Medicamentos e Materiais – R$ 17.156,26); 61223/04 – CV 118/04 
(Panamed Com. Importação e Exportação de Produtos Farmacêuticos em Geral Ltda – R$ 
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4.663,00; Unifarma Gestão de Medicamentos e Materiais – R$ 31.174,34); d) Análise do 
relatório analítico da despesa liquidada no período: foram esclarecidas as dúvidas 
apontadas através da apresentação detalhada nos processos contábeis. Foram apontadas 
ressalvas quanto ao fracionamento de compras de medicamentos e o fornecimento sempre 
pelos mesmos fornecedores. A Comissão deu parecer favorável à aprovação da execução 
orçamentária do período com as ressalvas apontadas. Nada mais havendo a tratar, foi 
lavrada a presente ata, que após aprovação, será assinada pelos presentes. São Sebastião, 
09 de Março de 2005.  Secretária:                Célia Pinto. 
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