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ATA DA 27ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DA 
MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 
Aos quatro dias do mês de novembro 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 3º TRIMESTRE DE 
2005. Iniciada a reunião, passou-se à discussão da pauta: a) APRESENTAÇÃO DOS 
PROCESSOS LICITATÓRIOS: O Sr. Newton Mateus apresentou os processos licitatórios 
realizados no trimestre: 62178/05, 62494/05, 62969/05, 63067/05, 62264/05, 61550/05 e 
62799/05. Informou que as últimas licitações têm sido feitas principalmente por pregão 
eletrônico, através do site do Banco do Brasil. Aproveitou a oportunidade para demonstrar 
licitações de outras instituições públicas em andamento neste momento, através da Internet. 
As dúvidas levantadas pelos conselheiros foram todas esclarecidas; b) RESUMO DA 
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA: foram entregues os relatórios analíticos e os gráficos com os 
dados da despesa liquidada por natureza de despesa, detalhamento de “outras despesas 
correntes”, despesas por fontes de recursos e comparativo do valor aplicado em relação à 
Emenda Constitucional nº 29; c) PRESTAÇÃO DE CONTAS DA SUBVENÇÃO SOCIAL 
HCSS-LEI 1675/04: Foram apresentados os relatórios de aplicação dos recursos repassados 
no período à entidade. O Sr. André Fontes informou que foi emitido ofício à provedoria da 
Irmandade, para adoção de algumas providências necessárias para cumprimento legal, 
conforme determinações no novo código civil, Tribunal de Contas do Estado e na forma da 
prestação de contas. Informou ainda que a partir do próximo mês, os recursos dessa 
subvenção serão movimentados em conta específica. d) PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 
CONVÊNIO PSF:  Foram apresentados relatórios de aplicação dos recursos referentes aos 
meses de julho e agosto. Com relação a setembro, não houve ainda o encaminhamento, 
visto tratar-se caso específico de término de convênio, portanto, dependendo de alguns 
procedimentos legais junto ao Ministério do Trabalho e Emprego, Caixa Econômica Federal, 
entre outros. O relatório será apresentado a essa Comissão tão logo esteja disponível. e) 
PRESTAÇÃO DE CONTAS DA SUBVENÇÃO SOCIAL AVDEC-LEI 1606/2002: Foram 
apresentados os relatórios de aplicação de recursos dessa subvenção. O conselheiro Nilton 
fez novamente a constatação da não regularização do vínculo empregatício da pessoa que 
presta serviços de secretaria à entidade. f) 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. g) ASSUNTOS GERAIS: O Sr. André Fontes informou que a 
Secretaria de Estado da Saúde repassará através do Termo Aditivo nº 02/2005, R$ 8.000,00 
(oito mil reais) para aquisição de medicamentos. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a 
presente ata, que após aprovação, será assinada pelos presentes. São Sebastião, 04 de 
novembro de 2005. Secretario:                    Fernando Fernandes dos Santos. 
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