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ATA DA 26ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DA 
MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 
Aos dezoito dias do mês de agosto de dois mil e cinco, às 15:00 horas, na sala do Fundo 
Municipal de 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, em continuação à reunião anterior: a) PRESTAÇÃO 
DE CONTAS DA SUBVENÇÃO SOCIAL HCSS-LEI 1675/04: foram apresentados aos 
conselheiros, os relatórios de aplicação dos recursos subvencionados. Foram informados de que 
todas as despesas com folha de pagamento deverão estar acompanhadas dos comprovantes de 
pagamento aos funcionários e recolhimento de encargos sociais, o que já foi providenciado 
parcialmente pelo HCSS. Com relação aos encargos sociais, o HCSS informou via ofício que não 
foram recolhidos. O conselheiro Paulo Alexandre informou que o HCSS já se colocou a 
disposição para apresentação das contas da entidade aos conselheiros. A Sra. Ana Paula 
informou que já houve manifestação anterior da Sra. Carmen, conselheira e representante do 
HCSS, no sentido de que o assunto seja colocado em pauta na próxima reunião ordinária. Foi 
deliberado parecer pela necessidade de apresentação de toda a movimentação financeira do 
HCSS, a fim de se comprovar a necessidade de manutenção da subvenção ou alteração no seu 
valor. b) PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIO PSF:  Foram apresentados os relatórios de 
aplicação dos recursos. Após análise, a comissão constatou que houve melhora na forma de 
apresentação, porém manifestaram a mesma apreensão pelos fatos já apontados anteriormente 
pelo Ministério do Trabalho. c) PRESTAÇÃO DE CONTAS DA SUBVENÇÃO SOCIAL AVDEC-
LEI 1606/2002: O Sr. André Fontes informou que no período de Novembro/04 a Julho/05 não foi 
apresentada produção, sendo que houve repasse no período de Novembro/04 a Abril/05, ou seja, 
6 meses. O fato foi submetido à análise do assessor jurídico da Secretaria de Saúde, que 
manifestou parecer pelo ressarcimento da subvenção do período. Considerando a importância do 
trabalho desenvolvido pela entidade, o interesse público pela continuidade do convênio e a 
disposição da nova diretoria em desenvolver os trabalhos, sugeriu que o ressarcimento seja 
através da suspensão dos próximos repasses, em meses alternados, para não inviabilizar a 
entidade. A comissão aprovou o parecer apresentado. d) EXTRATOS BANCÁRIOS: foram 
apresentados os extratos bancários das contas do Fundo Municipal de Saúde referente ao 
trimestre e apresentadas conciliações bancárias por amostragem, principalmente de recursos 
repassados ao HCSS. e) ASSUNTOS GERAIS: O Sr. André Fontes informou que a Secretaria de 
Estado da Saúde repassará através do Termo Aditivo nº 01/2005, R$ 44.727,66 para aquisição 
de insumos para controle de glicemia, ficando o Município obrigado a apresentar contrapartida de 
R$ 14.909,22. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que após aprovação, será 
assinada pelos presentes. São Sebastião, 18 de Agosto de 2005. Secretario:        Fernando 
Fernandes dos Santos. 
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