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ATA DA 22ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DA 
MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 
Aos dezenove dias do mês de maio de dois mil e cinco, às 15:00 horas, na sala de reuniões 
da Secretaria da Saúde, 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 DE 
2005. Iniciada a reunião, passou-se a discussão da pauta: a) PRESTAÇÃO DE CONTAS DA 
SUBVENÇÃO SOCIAL DO HCSS – Lei 1675/04: foram reapresentados os relatórios de 
aplicação dos recursos repassados no período. Os conselheiros ponderaram que o valor 
apresentado é muito próximo do que se repassa, ou seja, e feita uma “conta de chegada”. 
Foi deliberado que a prestação de contas da Subvenção Social, a partir da competência 
maio de 2005, deve consignar o valor total de despesas do HCSS, não só do valor 
repassado pela Prefeitura como vem sendo feito, o que respalda uma possível solicitação de 
aumento ou alteração do valor necessário.  Foi sugerido ainda, encaminhamento de ofício ao 
HCSS ratificando a necessidade de elaboração de um Plano de Trabalho conforme sugerido 
na 80ª reunião ordinária do COMUS, para análise desta Comissão, COMUS e Secretaria da 
Saúde. O conselheiro Carlos Aymar sugere ainda, seja feita parceria com o HCSS para 
acompanhamento de receitas e despesas da entidade. b) PRESTAÇÃO DE CONTAS 
CONVÊNIO PSF: foi apresentado relatório de aplicação dos recursos desse convênio, onde 
constatou-se que até a competência março de 2005, não estava acompanhando as 
prestações mensais os extratos bancários referentes aos repasses. Foram constatados os 
fatos já apontados na 80ª reunião ordinária do COMUS, tais como falta de recolhimento de 
encargos sociais, utilização de parte dos recursos em outras despesas do HCSS; c) 
PRESTAÇÃO DE CONTAS DA SUBVENÇÃO SOCIAL AVDEC – Lei 1606/02: foram 
apresentadas aos conselheiros somente as prestações referentes às competências janeiro e 
fevereiro de 2005. Em decorrência da direção da entidade estar em transição, não foi 
apresentada a prestação referente a março, o que impediu até o momento, o repasse do 
valor referente a maio. O conselheiro Nilton ratificou a necessidade de regularização da 
prestação de serviços de secretaria e digitação sem registro em Carteira Profissional de 
Trabalho. O sr. André Fontes informou que a nova Presidente da entidade já está tomando 
as providências para regularização a partir do próximo mês. d) RESUMOS DE FOLHA DE 
PAGAMENTO DE PESSOAL:  foram reapresentados os relatórios de folha de pagamento; e) 
ANÁLISE DO RELATÓRIO ANALÍTICO DA DESPESA LIQUIDADA: foram esclarecidas as 
dúvidas apontadas pelos conselheiros. O sr. André Fontes ratificou a necessidade de 
acompanhamento da execução orçamentária no momento em que ela ocorre. Sugeriu 
contato da sra. Presidente do COMUS e membros desta Comissão junto ao Departamento 
de Suprimentos, para tomarem conhecimento das licitações em iminência e acompanhá-las 
in-loco. Entende que este é o procedimento mais adequado, visto que há possibilidade de 
manifestação e deliberação quanto ao andamento do certame.  A sra. Jacqueline ressaltou 
que foi enviado em 03 de Março p.p ao COMUS, o Ofício Sesau 181/05, informando todos os 
contratos vigentes para conhecimento e os próximos que estariam vencendo, para 
manifestação, o que não ocorreu até o momento. A comissão disse não ter conhecimento de 
tal Ofício. Em decorrência disso, foi entregue a cada conselheiro presente cópia do referido e 
seus anexos. O procedimento de comunicar os contratos prestes a terminar será mantido 
pelo Fundo Municipal de Saúde, com vistas a um acompanhamento prévio dos contratos e 
da execução orçamentária. O sr. Fernando Fernandes sugeriu ainda, a entrega ao COMUS 
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de um relatório analítico por mês, com dados da despesa liquidada no mês retrasado, para 
maior tempo de análise, questionamentos e esclarecimentos, sendo deliberado pela 
Comissão essa sugestão. Foi sugerido também que a prestação de contas trimestral 
começará ser apresentada na primeira quinzena do mês posterior ao do fechamento de cada 
trimestre, ou seja, fevereiro, maio, agosto e novembro de cada ano. O sr. André Fontes 
informou que provavelmente não seja possível a prestação de contas do 4º trimestre ocorrer 
em fevereiro, uma vez que nesse mês a Secretaria da Fazenda consolida os dados do ano 
inteiro, portanto, referente a esse período poderá ocorrer em meses seguintes. Foi 
deliberado pela Comissão que as prestações sejam apresentadas da seguinte maneira: 1º 
trimestre: até maio; 2º trimestre: até agosto; 3º trimestre: até novembro; 4º trimestre: na 
impossibilidade de fevereiro, prestar em março ou abril, sem a ocorrência da prestação de 2 
trimestres na mesma data;  f) PARECER CONCLUSIVO: Após análise da documentação 
apresentada, esta Comissão dá o parecer pela aprovação da prestação de contas do 1º 
trimestre/2005, com duas ressalvas: que na prestação de contas do 2º trimestre, seja 
apresentado o relatório de aplicação de recursos da Subvenção Social concedida a AVDEC 
referente a março/05 e com relação ao Convênio PSF, regularização dos encargos sociais e 
devolução na conta do Convênio, dos recursos utilizados indevidamente para outras 
despesas do HCSS. 2) ELEIÇÃO DO PRESIDENTE E SECRETARIO DA COMISSÃO DE 
ACOMPANHAMENTO DA MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL 
DE SAÚDE. Foi eleito Presidente da Comissão o  conselheiro Carlos Cipullo Aymar e 
Secretário, sr. Fernando Fernandes dos Santos. ASSUNTOS GERAIS. Foi comunicado pela 
conselheira Ana Paula, que na reunião ordinária do próximo dia 02 de junho, estará em 
pauta a situação de credenciamento do serviço de hemodiálise instalado em São Sebastião, 
conforme correspondência enviada pelo responsável pelo serviço e solicitação ao Pólo de 
Educação Permanente do Vale do Paraíba e Litoral Norte para agilização para realização do 
curso de capacitação administrativo-financeiro, que encontra-se parado na Secretaria 
Executiva do Pólo. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que após 
aprovação, será assinada pelos presentes. São Sebastião, 19 de Maio de 2005. Secretario:
                Fernando Fernandes dos Santos 
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