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ATA DA 227ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DA MOVIMENTAÇÃO 1 

ORÇAMENTÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 2 

Data: 29/01/15, na sala do Conselho Municipal de Saúde – COMUS.  3 

Iniciados os trabalhos pelos membros presentes que assinam a lista de presença anexa. 4 

A seguir passou-se a ordem do dia: 5 

Ordem do dia:   6 

1- Prestação de Contas referente ao 3º Quadrimestre/2014 e acompanhamento das 7 

pendências de contas anteriores relacionadas no check list: 8 

1.1- Apresentação AUDISUS sobre o desenvolvimento dos trabalhos de Auditoria: Iniciada a 9 

reunião com a explanação do Sr. Silvério, representante do componente Municipal de Auditoria, o 10 

qual discorreu sobre o andamento dos processos de Auditoria correspondente ao 3º 11 

Quadrimestre/14. Sra. Georgia, membro da AUDISUS informou ter concluído o Relatório nº. 12 

06/2013 – processo 10925/2012 referente a verificação da prestação de contas do 1º 13 

Quadrimestre/2012 referente ao Hospital de Clínicas – HCSS. Da. Tania informou que solicitará 14 

cópia deste relatório via Secretaria Executiva.  15 

2- Prestação de Contas Parcial do Convênio nº 244/2014 – Projeto Verão 2014. Sra. Fabiani 16 

informou que tal convênio tem vigência até o próximo dia 25/02 e que a execução dos valores 17 

parciais do convênio já foi demonstrada nas prestações de contas quadrimestrais, já aprovadas 18 

pelo COMUS, entretanto faz-se necessária a formalização de prestação de contas parcial à 19 

Secretaria de Estado da Saúde em cumprimento a Instrução Normativa nº 01/2008, do Tribunal de 20 

Contas do Estado de São Paulo, ou seja, o que foi executado até o dia 31/12/2014. Ratificou que 21 

foi recebido em 24/03/14 o valor de R$ 390.000,00 em parcela única para aquisição de material de 22 

consumo - medicamentos e correlatos. Apresentou a documentação comprobatória da aplicação 23 

dos recursos, tais como notas fiscais, Balancete da Receita e Anexos contendo o detalhamento da 24 

aplicação: R$ 390.000,00 – recurso recebido; R$ 14.358,99 – rendimento de aplicação financeira; 25 

R$ 351.273,00 – despesa comprovada; R$ 53.085,99 – saldo remanescente para utilização em 26 

2015. Após analisada a documentação esta Comissão de Finanças ratifica o pareceres anteriores, 27 

em especial pela aprovação da Prestação de Contas parcial do Convênio nº 244/2014 – 28 

Projeto Verão 2014. 29 

3- Processos de nºs. 60.824/14, 60.782/14 e 60.825/14 referentes à contratação de empresa 30 

especializada em serviços de engenharia para prestação de serviços de construção de Unidades 31 

Básicas de Saúde, esta Comissão decidiu que não fará avaliação e encaminhará ao Presidente do 32 

COMUS a sugestão de formação de uma comissão específica para acompanhamento dos 33 

processos relacionados às construções e reformas dos estabelecimentos da área da Saúde. Tal 34 

sugestão se deve a diversos fatos, tais como: paralisação da obra do Hospital de Boiçucanga e 35 

dúvidas quanto a valores e materiais empregados nas demais construções e reformas construção.  36 

4- Documentos Recebidos: 37 

a- Prestação de Contas Parcial do Convênio nº. 244/2014 – Projeto Verão (Anexo3 – Relação 38 

de Gastos; Anexo V – Parcial e Notas Fiscais referentes gastos). 39 

5- Encaminhamentos:  40 

5.1- Ao Fundo Municipal de Saúde – FMS: Solicitar agendamento de visita à obra em 41 

andamento do Hospital de Boiçucanga para o dia 04 de fevereiro/15 às 14 horas; 42 

5.2- Ao Presidente do COMUS: Solicitar providências quanto à formação de comissão específica 43 

para acompanhamento de construções e reformas em estabelecimentos de saúde.  44 

5.3- Ao Secretário da Saúde: Providenciar agendamento com Departamento de Recursos 45 

Humanos da Saúde, considerando que esta comissão já emitiu o ofício nº. 006/2015 detalhando 46 

os itens a serem esclarecidos conforme solicitado pelo Dr. Marcos Salvador – Secretário Adjunto.   47 

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que após aprovação, será assinada pelos 48 

presentes. São Sebastião, 29 de janeiro de 2014. 49 

Ata elaborada por                                                                         Tania Regina Sarak  50 

LISTA DOS PRESENTES QUE ASSINAM ESTA ATA 51 
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