
 
 

Ata da 389ª reunião da COFIN 05/02/18       1 

ATA DA 389ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DA MOVIMENTAÇÃO 1 

ORÇAMENTÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 2 

Data: 05/02/18, na sala do Conselho Municipal de Saúde – COMUS.  3 

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

Ordem do dia: 5 

1- Prestação de Contas Secretaria da Saúde - SESAU – 3º Quadrimestre/2017:  6 

2- Parecer da Comissão de Finanças – COFIN, referente a Prestação de Contas da SESAU e 7 

FSPSS referente ao 3º Quadrimestre de 2017: 8 

a- A Prestação de Contas da FSPSS, referente Outubro, Novembro e Dezembro de 2017, não 9 

chegou até a presente data, não podendo assim ser analisada; 10 

b- Considerando que há pendências referente ao Ofício 140/2017 (cópias de todos os Termos 11 

Aditivos celebrados entre o Município e a Irmandade Santa Casa Coração de Jesus, a partir de 26 12 

de janeiro de 2015, bem como cópia dos seus respectivos Planos de Trabalho, incluindo o 13 

referente ao ano vigente, considerando o aumento do repasse referente a subvenção – Termo de 14 

Convênio nº 001/2015); que até esta data não obtivemos respostas, não sendo possível a análise 15 

completa das contas, emitimos o Parecer Final, conforme segue. 16 

Parecer Final: Aprovar com ressalvas, devendo essas pendências serem sanadas no prazo 17 

previsto no Art. 21, Inciso III, § 1º do Regimento Interno, ‘§ 1º As ressalvas das prestações de 18 

contas aprovadas devem ser regularizadas no prazo de 30 (trinta) dias antes da 19 

apresentação do quadrimestre subsequente. (Redação alterada na 226ª reunião ordinária do COMUS, em 20 

11/07/2017, resolução COMUS nº 34-2017)’. Este parecer é parte integrante da 389ª Ata de reunião da 21 

Comissão de Finanças, realizada no dia 05 de fevereiro de 2018. 22 

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que após aprovação, será assinada pelos 23 

presentes.; 24 

São Sebastião, 05 de fevereiro de 2018. Ata elaborada por         Maria Aparecida D. Santos Prado.  25 

Lista dos presentes que assinam esta ata. 26 

Ana Elisa Barbosa Cavichi  

Maria Aparecida dias Santos Prado  
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