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ATA DA 25ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DA 
MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 
Aos dezesseis dias do mês de agosto 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 2º TRIMESTRE DE 2005. 
Iniciada a reunião, passou-se à discussão da pauta: a) PROCESSOS LICITATÓRIOS: foram 
apresentados pelo Sr. Fernando Campanher, representante do Departamento de Suprimentos, 
os seguintes processos licitatórios, realizados no trimestre: 60868/05 (aquisição de formulários), 
61355/05 (aquisição de gêneros alimentícios para o CAPS), 61676/05 (reforma e ampliação da 
área de descanso do P.S. Central), 61754/05 (aquisição de campos cirúrgicos para o PA 
Boissucanga), 61884/05 (aquisição de insumos farmacêuticos e odontológicos) e 60216/05 
(aquisição de equipamentos para o Centro de Reabilitação Municipal). Foram esclarecidas as 
dúvidas com relação às licitações realizadas. O Sr. Fernando Campanher informou que a 
Municipalidade já está realizando licitações na modalidade “pregão” e detalhou como é realizado. 
Para a prestação de contas do próximo trimestre serão apresentados processos licitatórios 
realizados nessa modalidade. b) RELATÓRIOS: foram analisados os relatórios analíticos 
distribuídos anteriormente e esclarecidas as dúvidas, bem como apresentado o resumo da 
execução orçamentária, parte integrante desta ata. c) PRESTAÇÃO DE CONTAS DA 
SUBVENÇÃO SOCIAL AVDEC – Lei 1606/02: foram apresentados aos conselheiros os relatórios 
de aplicação dos recursos, incluindo o do mês de março, que foi apontado como ressalva na 
prestação de contas do 1º trimestre. O Sr. Carlos Aymar lembrou o trabalho que a entidade está 
desenvolvendo junto à Secretaria Municipal de Saúde na campanha de vacinação de cães e 
gatos. d) RESUMOS DE FOLHAS DE PAGAMENTO: foram apresentados os resumos de folha 
de pagamento e rubricadas pelos conselheiros presentes. O Sr. Carlos Aymar observou que 
houve um aumento entre abril e maio, decorrente de reajuste salarial de 11,5%. Os conselheiros 
presentes deliberaram pela realização de outra reunião no próximo dia 18, às 15:00 horas nesse 
mesmo local, para analisar as prestações de contas da aplicação de recursos repassados ao 
HCSS a título de  subvenção social e PSF e extratos bancários, além da próxima pauta. 2) PPA 
– PLANO PLURIANUAL 2006/2009: foi apresentada proposta inicial do PPA para o quadriênio 
2006/2009. O Sr. André Fontes informou os parâmetros para sua elaboração: Planos Nacional e 
Estadual de Saúde, 2ª Conferência Municipal de Saúde, Deliberações do COMUS e estatística 
de produção de anos anteriores. Houve adequação no programa 1035, que anteriormente era 
denominado “Carências Nutricionais”, sendo substituído pelo Bolsa-Alimentação. Dessa forma, o 
programa passou a ser denominado “Programa de Complementação Nutricional”, que inclui a 
distribuição de cestas energéticas para pacientes triados pelo serviço social, portadores de HIV e 
de doenças crônico degenerativas. Foi deliberado que o assunto será discutido mais 
detalhadamente na próxima reunião do dia 18/08. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a 
presente ata, que após aprovação, será assinada pelos presentes. São Sebastião, 16 de Agosto 
de 2005. Secretario:        Fernando Fernandes dos Santos. 
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