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ATA DA 77ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMUS – CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 1 

DE SÃO SEBASTIÃO. 2 

Data: 27 de janeiro de 2009, às 16:20 h, em segunda chamada. 3 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 

1) Ordem em do dia: 5 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 

a)Apresentação da Prestação de Contas do 4º Trimestre/2008:  7 

a.1) Sr. André informou que a Comissão de Finanças reuniu-se três vezes para analisar os 8 

documentos comprobatórios da execução orçamentária a serem apresentados. A seguir, fez o 9 

detalhamento dos recursos aplicados no período conforme planilha integrante desta ata. 10 

Ressaltou que o percentual de 38% é o apurado no trimestre e que os valores empregados com 11 

medicamentos e correlatos estão inclusos na descrição de Suporte Profilático e Terapêutico. 12 

Disponibilizou a participação dos membros às reuniões da Comissão de Finanças. Avisou que 13 

haverá audiência pública amanhã às 17 horas, na Câmara Municipal, para apresentação da 14 

pauta desta reunião, que incluirá também os dados dos recursos humanos envolvidos no setor 15 

de saúde, bem como a oferta de serviços. Dra. Márcia apresentou os dados do Departamento de 16 

vigilância em Saúde. Lembrou que o período eleitoral contribuiu de forma negativa nas ações e 17 

desenvolvimento das atividades do setor. Informou que estão disponíveis no CCZ, doses de 18 

vacina contra raiva. Destacou o índice zero de óbito materno no município e deixou como 19 

proposta para próxima reunião explanar detalhadamente as inspeções e ações da Vigilância 20 

Sanitária. Sr. Carlos Aymar aproveitou o momento para tecer elogios ao trabalho da Comissão de 21 

finanças e disse que percebeu mudanças positivas no novo modelo de apresentação 22 

orçamentária. Destacou a clareza na exposição e detalhamento do orçamento apresentado e 23 

suas projeções. Disse que percebe transparência nas justificativas para realização de 24 

contratações, realização de exames especializados e manutenção de contrato até seu término. 25 

Sugeriu que a análise dos documentos da prestação de contas seja mensal com objetivo de 26 

evitar acúmulo e desgaste para quem analisa. Sr. André manifestou parecer favorável a sugestão 27 

do Sr. Carlos quanto a realização mensal das reuniões. Sr. Antonio Carlos ratificou o discurso do 28 

Sr. Carlos e informou o parecer favorável da Comissão pela aprovação da prestação de contas 29 

do 4º trimestre/2008, que colocada em votação, foi aprovada por unanimidade.  30 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31 

Encerrramento: Ata lavrada por                 ,Zenaide Momolo Vidal, 2ª Secretária do 32 

Comus. São Sebastião, 27 de janeiro de 2009. 33 
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