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ATA DA 73ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DA 1 

MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 2 

Data: 21 de janeiro de 2010, às 15:00 horas, na sala de reuniões da Secretaria da Saúde. 3 

Expediente: - x - 4 

Ordem do dia 5 

1) PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 4º TRIMESTRE/2009: 6 

Srs. André Fontes e Jacqueline Marinho informaram a metodologia da análise que vinha sendo 7 

adotada pelos membros anteriores desta Comissão, que poderá ser alterada conforme a 8 

necessidade. Foram disponibilizados pelo Fundo Municipal de Saúde os documentos abaixo 9 

elencados: 10 

a) Relatório analítico da despesa liquidada referente a outubro e novembro/09; 11 

b) Resumo da folha de pagamento de junho a outubro/09; 12 

c) Prestação de Contas dos recursos repassados ao Hospital de Clínicas de São Sebastião por 13 

meio da Subvenção Social – Lei 1675/2004, referente aos meses de junho a outubro/09; 14 

d) Prestação de Contas dos recursos repassados a UNIFESP, para operacionalização do 15 

Convênio PSF, referente aos meses de setembro a novembro/2009 (finalização); 16 

e) Prestação de Contas dos recursos repassados à Associação dos Profissionais de Saúde de 17 

São Sebastião – APS, para desenvolvimento do Projeto Bem-te-vi, referente aos meses de 18 

outubro a dezembro/09; 19 

f) Extratos bancários das contas correntes vinculadas ao Fundo Municipal de Saúde referente ao 20 

período de outubro a dezembro/09; 21 

e) Processos licitatórios homologados no período: 61696/2009 – Pregão 020/09 (aquisição de 22 

correlatos); 62133/09 – Pregão 026/09 (aquisição de medicamentos); 62134/09 – Pregão 027/09 23 

(aquisição de correlatos) e 62757/09 – Convite 102/09 (seguro ambulâncias); 24 

Sr. André informou que nos relatórios analíticos foram omitidos os credores referentes a 25 

pagamentos de pessoal, considerando deliberação da própria Comissão de Finanças. Sr. Douglas 26 

ponderou que o fato fere o princípio da publicidade e sugeriu que o assunto seja discutido na 27 

próxima reunião desta Comissão. Sr. André ressaltou o prazo estabelecido pelo Tribunal de 28 

Contas até o último dia do mês seguinte ao encerramento do trimestre, portanto restam poucos 29 

dias para a conclusão da análise da prestação de contas. Considerando a dificuldade em conciliar 30 

as agendas dos conselheiros, colocou-se a disposição para apresentações individuais, se for o 31 

caso, porém será necessária ao menos uma reunião com quorum para votação. 32 

Encerramento: Ata lavrada por                       Douglas Della Guardia.  33 
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