
 
 

Ata da 367ª reunião da COFIN 28/08/17       1 

ATA DA 367ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DA MOVIMENTAÇÃO 1 

ORÇAMENTÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 2 

Data: 28/08/17, na sala do Conselho Municipal de Saúde – COMUS.  3 

Compareceram os membros que assinam a lista de presença, parte integrante desta ata e como 4 

convidada pela COFIN participou a Sra. Jacqueline do Fundo Municipal de Saúde que efetuou os 5 

seguintes esclarecimentos com elação a Lei Orçamentária Anual apresentada na Reunião 6 

Extraordinária do COMUS realizada no dia 24/08/17. Sra. Jacq orientou os membros presentes 7 

que o orçamento foi feito com base na série histórica de gastos, nos levantamentos dos técnicos e 8 

coordenadores sobre as necessidades para adequação dos serviços atualmente prestados. Foi 9 

informado sobre a criação de despesas vinculadas aos custeios de medicamentos, correlatos e 10 

suporte profilático e terapêutico; possibilitando um melhor acompanhamento dos gastos dessa 11 

natureza, que antes era vinculada a “outros materiais de consumo”. Bem como os valores com 12 

previsões mínimas de gastos, como por exemplo, despesa no valor de R$ 1.000,00, referem-se a 13 

despesas que podem ou não serem realizadas, porém já foram previstas para evitar 14 

suplementações posteriores no orçamento. Informou a origem das fontes de recursos, bem como 15 

a obrigatoriedade de aplicação de cada uma delas. Orientou aos membros que a LOA é um 16 

instrumento de gestão passível de fiscalização durante a sua execução, ou seja, nas prestações 17 

de contas quadrimestrais. Em seguida passou-se a ordem do dia. 18 

Ordem do dia: 19 

1- Prestação de Contas 2º quadrimestre/2017:  20 

1.1- Documentos Recebidos: 21 

1.1.1- Relação de Remessa contendo os seguintes processos para vistas em resposta ao ofício 22 

nº 090/2017 – COMUS: 23 

- PROCESSO: 60154/2016; 24 

- PROCESSO: 60307/2016; 25 

- PROCESSO: 60379/2016; 26 

- PROCESSO: 60438/2016; 27 

- PROCESSO: 61068/2016. 28 

- PROCESSO: 60437/2016 – VOL. I E II; 29 

- PROCESSO: 61178/2016; 30 

- PROCESSO: 60453/2016; 31 

- PROCESSO: 60477/2016; 32 

- PROCESSO: 60183/2016; 33 

- PROCESSO: 60330/2016; 34 

- PROCESSO: 60003/2016; 35 

- PROCESSO: 60781/2016; 36 

- PROCESSO: 60526/2016; 37 

- PROCESSO: 61035/2016 – VOL. I AO VIII. 38 

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que após aprovação, será assinada pelos 39 

presentes. 40 

São Sebastião, 28 de agosto de 2017. Ata elaborada por                      Maria Aparecida Dias 41 

Santos Prado  42 

Lista dos presentes que assinam esta ata. 43 

Carlos Alberto de Sant’Anna  

Maria Aparecida Dias Santos Prado  
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