CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
C O M U S
São Sebastião
___________________________
1 ATA DA 82ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DA MOVIMENTAÇÃO
2 ORÇAMENTÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
3 Data: 15 de abril de 2010, às 14:00 horas, na sala de reuniões da Secretaria da Saúde.
4
-------------------------------------------------------------------------------------5 Expediente: -x-.
6
-------------------------------------------------------------------------------------7 Ordem do dia
8 1) PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 1º TRIMESTRE DE 2010
9 a) – entrevista com o Sr. Secretário da Saúde e responsáveis pela administração financeira do
10 Fundo Municipal de Saúde;
11 1 – às 14:30 horas o Sr. Secretário compareceu ao local da reunião e informou aos membros da
12 comissão que estava a disposição para dialogar e ouvir quais as observações da Comissão na
13 análise das contas do Instituto e adotar as providências cabíveis;
14 2 – os membros da Comissão apresentaram uma lista de questões baseados nos apontamentos
15 já relatados em atas anteriores acrescentando as incompatibilidades de ações do Instituto com o
16 estabelecido no contrato de Parceria SESAU/SOLLUS, tais como:
17 a) – não informação nos comprovantes de pagamentos sobre origem, autorização, finalidade e
18 resultados, que auxiliariam a análise das contas;
19 b) – não esclarecimento sobre receita/despesas nas contas convênio/particulares;
20 c) – não esclarecimentos sobre contratação de assessorias, consultorias, prestações de serviços
21 de informática, marketing, contábil administrativos, que se sobrepõem às áreas de atuação que o
22 próprio Instituto deve executar com pessoal próprio;
23 d) – não atendimento aos pedidos de esclarecimentos já enviados, conforme constam das atas
24 anteriores;
25 3 – Diante do exposto o Secretário sugeriu marcar mais uma reunião com a Comissão, na próxima
26 semana, para esclarecer alguns pontos que não estavam claros também para ele, e que iria
27 convocar o Dr. Leo Jardim para participar do encontro;
28 Diante da proposta a Comissão decidiu encerrar seus trabalhos neste dia marcando a próxima
29 reunião para o dia seguinte, 20 de abril às 10 horas na sala de reuniões da Secretaria da Saúde.
30 Encerramento: Ata lavrada por

Carlos Cipullo Aymar

31 LISTA DOS PRESENTES QUE ASSINAM ESTA ATA

Comissão de Finanças
Douglas Della Guardia

Jacqueline M S A Oliveira

Carlos Cipullo Aymar

Aldo Pedro Conelian

Adilson F de Morais

André Fontes dos Santos

Ubirajara do Nascimento
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