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ATA DA 233ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DA MOVIMENTAÇÃO 1 

ORÇAMENTÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 2 

Data: 03/03/15, na sala do Conselho Municipal de Saúde – COMUS.  3 

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

1- Prestação de Contas referente ao 1º quadrimestre/2015. 5 

1.1- Análise Complementar dos itens referentes aos quadrimestres anteriores. 6 

Iniciada a reunião com a presença da Sra. Ana Maria, responsável administrativa do 7 

COMUS, que auxiliará no acompanhamento do check list e condução dos documentos 8 

recebidos e encaminhados pela COFIN. Em seguida foi efetuada a leitura das atas 230ª, 9 

231ª e 232ª da Comissão de Finanças, ficando esclarecido na ata 230ª que os itens que 10 

serviram de justificativa para aprovação da Prestação de Contas com ressalvas já foram 11 

encaminhados para Auditoria Municipal e as demais observações referentes às linhas 12 12 

a 94 da referida ata já constam como pendências do check list. Com relação às atas 231ª 13 

(linhas 6 a 14) e 232ª (linhas 8 a 11), considerando a falta de quórum, os documentos 14 

recebidos serão apreciados pelos membros na próxima reunião do dia 05-03-15.  15 

2- Documentos Recebidos:  16 

Relacionados à construção do Hospital de Boiçucanga: 17 

a- Posição Empenho – pagamento mês 31/12/13; 18 

b- Posição Empenho – pagamento mês 31/12/14, decidido pelo Sr. Clausius devolvê-la ao 19 

Fundo Municipal, considerando que a posição apresentada não comprova se houve ou 20 

não outros pagamentos durante o ano de 2014 conforme solicitado.  21 

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que após aprovação, será assinada pelos 22 

presentes. São Sebastião, 03 de março de 2015. 23 

Ata elaborada por                                                                         Tania Regina Sarak  24 
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