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ATA DA 36ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DA 
MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 
Aos vinte e dois dias do mês de agosto de dois mil e seis, às 14:00 horas, na sala do 
Fundo Municipal 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. A seguir passou-se a discussão da pauta: 1) PRESTAÇÃO DE 
CONTAS DO 2º TRIMESTRE DE 2006: foram disponibilizados os mesmos itens 
apresentados nas duas reuniões anteriores desta Comissão e esclarecidas eventuais 
dúvidas. Com relação ao relatório de aplicação dos recursos da subvenção social 
concedida à AVDEC, foi verificada a existência de documento da entidade encaminhado a 
Secretaria da Saúde, informando da paralisação das atividades em virtude do não 
fornecimento de vales-transporte e vales-refeição. Foi constatado ainda, que a entidade 
não vem cumprindo com o pactuado no ano de 2005, que era de manter as atividades, 
recebendo repasses em meses alternados, para fins de compensação de meses 
recebidos, e nos quais não foi apresentada produção naquele ano. O Sr. André Fontes 
ressaltou que o assunto constava da pauta de uma das últimas reuniões ordinárias, 
porém o presidente da entidade não compareceu. A Comissão emite parecer pela 
notificação da entidade para que a situação seja regularizada. A seguir emitiu o parecer 
pela aprovação da prestação de contas do 2º trimestre de 2006, com a ressalva de se 
resolver a pendência citada com a AVDEC, mantendo-se a suspensão do repasse dos 
recursos. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que após aprovação, 
será assinada pelos presentes.   São Sebastião, 22 de agosto de 2006.      Coordenador  
        Carlos Cipullo Aymar. 
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