CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
C O M U S
São Sebastião - SP
___________________________
ATA DA 29ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DA MOVIMENTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
Aos dezoito dias do mês de abril de dois mil e seis, às 14:00 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 4º TRIMESTRE DE 2005.
Iniciada a reunião, passou-se a discussão da pauta: a) Relatório analítico da despesa
liquidada: foram esclarecidas mais algumas dúvidas com relação aos dados apresentados; b)
Gráfico e resumo da execução orçamentária: foi disponibilizada uma via para cada membro
da comissão. A conselheira Silvia indagou o valor liquidado com medicamentos e correlatos.
O Sr. André Fontes informou que o valor está na média estimada para essa despesa, citando
inclusive, o valor fixado para 2006 para verificação; c) Resumo da folha de pagamento do
período, inclusive 13º salário: após análise dos valores, foram rubricadas pelos membros; d)
Relatórios de aplicação dos recursos repassados ao HCSS – subvenção social Lei 1675/04.
O Sr. André Fontes informou que a partir do 2º semestre/06 será consignada a movimentação
geral dos recursos da entidade; e) Relatórios de aplicação dos recursos repassados ao HCSS
– subvenção social Lei 1776/05, para custeio do 13º salário de 2005 dos funcionários da
entidade. Foi informado que parte dos recursos repassados – R$ 1.598,00 foram utilizados
em despesas diversas ao 13º salário e devolvidos ao erário; f) Relatórios de aplicação dos
recursos repassados à AVDEC – Associação dos Voluntários da Defesa Civil – Lei 1606/02.
Os membros ressalvaram a continuidade da prestação de serviços por pessoa física sem
registro em carteira de trabalho; h) Extratos bancários: foram apresentadas a movimentação
de recursos de todas as contas do Fundo Municipal de Saúde e conciliação aleatória com o
relatório analítico da despesa liquidada; i) Processos licitatórios: foram apresentados os
seguintes processos: 63770/05 – Brasil Veículos Cia de Seguros; 63944/05 – UNEP Unidade
Neurológica e Psiquiátrica SC Ltda; 64003/05 – AM Moliterno, Sandro Luiz Moreira Carvalho
ME e R. de Fátima Torres ME, 64066/05 – Distribuidora Independência e 64247/05 – Martinez
Comercial Ltda; j) O Sr. André Fontes solicitou que na reunião de amanhã, seja feita a eleição
de Presidente e Secretário desta Comissão, considerando a ausência do conselheiro Félix; k)
Foi informado ainda, que a Secretaria de Estado da Saúde firmou 2 (dois) termos aditivos com
a PMSS: TA 03/05-Projeto Verão – R$ 120.000,00 em 3 parcelas e TA 01/06-Material de
Consumo – R$ 15.850,71 em parcela única, ambos já recebidos. Nada mais havendo a tratar,
foi lavrada a presente ata, que após aprovação, será assinada pelos presentes.
São
Sebastião, 18 de abril de 2006. Secretariando:
Antonio Carlos Nisoli P. da Silva.
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