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ATA DA 45ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMUS–CONSELHO MUNICIPAL DE
SAÚDE DE SÃO SEBASTIÃO.
Aos vinte e cinco dias do mês de maio de dois mil e quatro, na sede da Secretaria
Municipal de Saúde, às 17:00 horas, reuniu-se o Conselho Municipal de Saúde de São
Sebastião na presença dos membros que assinam a lista de presença para analisar e
discutir a seguinte pauta: 1) PRESTAÇÃO DE CONTAS DA EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA DA SESAU, SUBVENÇAO SOCIAL REFERENTE ÀS LEIS
1675/2004 (HCSS) E 1606/2002 (AVDEC), REFERENTES AO 1° TRIMESTRE DE 2004.
Iniciada a reunião passou-se a discussão da pauta: A Sra. presidente passou a palavra
ao Sr. André Fontes, que apresentou resumo da execução orçamentária do período,
parte integrante da ata da 15ª reunião da Comissão de Finanças. Ressaltou que a
documentação comprobatória já foi submetida à apreciação da Comissão de Finanças,
como o relatório analítico das despesas empenhadas, liquidadas e pagas, processos
licitatórios, contratos, etc. Concluída a explanação passou-se a palavra aos membros da
referida Comissão. Os conselheiros André Leandro, Célia Pinto, Nilton Cursino e Paulo
Alexandre deram o parecer favorável à aprovação da prestação de contas, considerando
que a documentação necessária já foi apresentada e analisada. Os conselheiros Célia
Pinto e Nilton Cursino, ressalvaram os seguintes itens: existência de compras de
medicamentos dos mesmos fornecedores, liquidação de despesas com aluguéis de
períodos posteriores, incluindo 2 meses do ano de 2005 e a liquidação de notas fiscais
seqüenciais, que pode ser indício de ilicitude. O Sr. André Fontes informou que após a
última prestação de contas, já foram adquiridos medicamentos de outros fornecedores,
conforme contato da Secretaria da Saúde junto a Secretaria de Administração, porém a
maioria está liquidada dentro do 2º trimestre; quanto as liquidações de aluguéis de
períodos posteriores, informou que realmente houve um equívoco, porém sem configurar
qualquer ilicitude. Será oficiado a Secretaria da Fazenda para que se façam as
retificações; A liquidação de notas fiscais seqüenciais não significa nenhum indício de
ilicitude e que todas são conferidas quando do recebimento dos materiais. Ressaltou
também que nos relatórios apresentados a Comissão já estão discriminados dados
referentes a ordenação seqüencial e cronológica dos documentos. Foi ressalvada a
importância de adesão do município na Ata Nacional de Registro de Preços. O Sr. André
Fontes informou que alguns municípios que aderiram a essa modalidade de licitação
enfrentaram algumas dificuldades quanto ao ressuprimento de itens por parte dos
fornecedores. O conselheiro Marcelo Antunes propôs que houvesse a substituição de
alguns membros da comissão de licitação por profissionais técnicos específicos da
Secretaria da Saúde para avaliar a qualidade dos produtos adquiridos. Foi informado que
as licitações podem exigir comprovação da qualidade dos produtos, como é feito nas
compras da Secretaria da Saúde, com apoio técnico dos responsáveis pelo almoxarifado
e farmacêuticas. Colocado em votação, a prestação foi aprovada por maioria absoluta
dos membros presentes, sendo 10 com as ressalvas apresentadas, 07 sem ressalvas, 01
abstenção e 01 de não aprovação. A conselheira Célia Pinto mencionou fez requisição
de cópia de parte da documentação apresentada nas reuniões da Comissão de

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
C O M U S
São Sebastião - SP
___________________________
Finanças, através de processo junto ao protocolo central. Nada mais havendo a tratar, foi
lavrada a presente ata, que após aprovação, será assinada pelos presentes. São
Sebastião, 25 de Maio de 2004. Secretária:
Ana Paula de Almeida.
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